INVITATION TIL VIRKSOMHEDER

NYT
UDVIKLINGSVÆRKSTED TIL
FØDEVAREVIRKSOMHEDER
Skærehallerne i Roskilde tager form. Stedet skal blive et unikt madlaboratorium
for nye maduddannelser, virksomheder, familier og skoler, som vil opleve og
Hvornår

udvikle alle aspekter af fremtidens fødevareverden.

6. og 7.
november 2019

I samarbejde med arkitekter arbejder vi netop nu på at skitsere indretningen

Kl. 16.00-18.30

af Skærehallerne. Sammen skal vi skabe et sted, hvor jeres virksomheder kan
vækste og navigere i fremtidens udfordringer. Hvordan faciliteterne skal udformes,

Hvor

skal vi sammen diskutere på to fyraftensworkshops for jer og jeres virksomheder.

Skærehallerne

De to eftermiddage byder på oplæg fra Madkulturen og ZBC ledsaget af dialog

ZBC Roskilde

og forfriskninger.

Maglegårdsvej 8

Læs mere om de to workshops på bagsiden!

4000 Roskilde
Vi ser frem til at løfte fødevarebranchen og gøre den til et mere attraktivt og
Tilmelding

ambitiøst valg for fremtidens arbejdskraft sammen med jer.

Senest tirsdag
30. oktober 2019 til

De bedste hilsner

pedi@zbc.dk

ZBC og Madkulturen

WORKSHOPS OM
SKÆREHALLERNES FREMTID
WORKSHOP 1: PRODUKT- OG PROCESUDVIKLING
Onsdag den 6. november 2019 kl. 16.00-18.30
På denne workshop søger vi svar på, hvilke konkrete behov der opstår, når I skal eksperimentere,
nytænke og optimere produkter, processer og kompetencer. Vi vil høre jeres ønsker til de fysiske
rammer, og hvilke faciliteter der kan understøtte jeres proces. Ønsker I f.eks. støtte til produktudvikling
eller optimering af din virkomheds processer? Forretningsudvikling på tværs af salg, produktion og
logistik? Entreprenørskab? Iværksætteri?
Vi ønsker derudover at blive klogere på, hvilke muligheder I ser i de kommende Skærehaller.
Nye kollegaer? Større mødelokaler? Outsourcing af opgaver? Inspiration til udviklingsprojekter?
Adgang til nyeste forskning? Eller tværfagligt samarbejde med andre grene af fødevareverdenen?

Læs mere om Skærehallerne:
https://www.madkulturen.dk/projekt-indsats/fyrtaarnet-for-danmarks-madfremtid/

WORKSHOP 2: FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT
Torsdag den 7. november 2019 kl. 16.00-18.30
På denne workshop åbner vi for en snak om, hvilke behov og udfordringer jeres virksomhed møder,
når I skal tiltrække ny arbejdskraft. Hvorledes kan de fysiske faciliteter i Skærehallerne understøtte
jeres rekruttering og arbejdsmetoder, og hvordan kan I bringe netværket omkring Skærehallerne i
spil?
Hvilke muligheder ser jeres virksomhed i Skærehallerne i forhold til opkvalificering af
nuværende arbejdskraft, nye samarbejder, kommende sparringspartnere og inspiration til
medarbejderudviklingsprojekter?

