
28 MARS28 MARS
Konferens, Stockholm

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

- Meritvärde och validering -

Anmäl dig senast den 10 mars  ll forsvarskonferens@mil.se

Centrala Försvarsmaktsrådet
I Centrala Försvarsmaktsrådet ingår Försvarsmakten, Företagarna, IBM, 
Almega, Sveriges Kommuner och Lands  ng, Svensk Handel, Sveriges uni-
versitet och högskoleförbund, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen.



Kompetensförsörjning - Meritvärde och validering

28 mars, kl 09.00 - 17.00, Hotell Scandic Ariadne, Södra Kajen 37, Stockholm

Program den 28 mars

Kl 08.30 Registrering. fi ka och mingel

Kl 09.00 Försvarsmaktens personalförsörjning - möjligheter och utma-  
 ningar, generalmajor Klas Eksell

  Utbud och efterfrågan på svensk arbetsmarknad,                                       
 Arbetsförmedlingen

 Ungdomars väg in i arbetslivet - ungdomars val av utbildning,   
 bransch och yrken, Ungdomsbarometern

 Kompetensbarometern "Det är a   tyden, dumbom". Vad e  er-  
 frågar arbetsgivaren för meritvärden?, Företagarna

 Hur utmana normerna i stereotypa yrken?, Malmö högskola 

Kl 12.00 Lunch

Kl 13.00 Paneldiskussion - Målgruppens syn på meritvärden

 Workshops

 a) Vård, omsorg och sjukvård 

 b) Teknik och IT

 c) Logis  k och transport

 d) Ledarskap och bemanning

 e) Säkerhet  

Kl 16.30 Sammanfa  ning och avslutning

Raba  erade rum kan bokas på Scandic Ariadne. Ring 08 - 517 386 14                
eller mejla mee  ng.ariadne@scandichotels.com senast den 3 mars. Ange 
bokningskod: 461 266 64.

Centrala Försvarsmaktsrådet hälsar dig välkommen  ll konferensen 
"Kompetensförsörjning - Meritvärde och validering"  sdag den 28 
mars i Stockholm.

Sy  et med konferensen är a  , under temat Meritvärde och valide-
ring,   a närmare på fram  da kompetensbehov kopplat  ll respek  ve 
bransch. Fokus ligger på ungdomars insteg på arbetsmarknaden. Un-
der dagen kommer vi bland annat a   behandla frågor som
• Hur ser arbetsmarknadens utbud och e  erfrågan ut? 

• Vad e  erfrågar målgruppen och vad vill de? 

• Vad anser arbetsgivaren är vik  ga meritvärden? 

• Hur kan vi utmana normer i stereotypa yrken?

• Hur översä  er man militär utbildning/erfarenhet i civila meritvär-
den och yrkeskunskaper?

Dagen inleds av Försvarsmaktens perso-
naldirektör Klas Eksell och fortsä  er med 
föredrag, paneldeba   och workshops. Ef-
termiddagens workshops riktar sig främst 
 ll deltagare med kunskaper och erfaren-

heter inom validering av utbildning och 
meritvärde av arbetslivserfarenhet.

Konferensen vänder sig  ll representan-
ter från branscher, företag, organisa  o-
ner, myndigheter, kommuner, universitet, 
högskolor och andra lärosäten.

Anmäl dig  ll forsvarskonferens@mil.se 
senast den 10 mars. Ange namn, befa  -
ning, organisa  on och ev behov av spe-  
cialkost. Konferensen är kostnadsfri.

Välkommen  ll konferensen! 
- E   unikt   llfälle a   nätverka -


