
Har du kompetencerne til et job 
i en international verden?

 
Har virksomhederne svært ved at se, hvordan netop dine  

kompetencer kan bruges i deres virksomhed? 

Eller har du svært ved at se dine kompetencer anvendt 
i en lille eller mellemstor virksomhed?

Så kan et samarbejde med projekt Globale VækstKompeten-
cer være en god start, da du her kan få støtte til processen.

Om projektet
Målet med projekt Globale VækstKompetencer 

(GVK) er at styrke eksport og vækst i 150 små 

og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region 

Syddanmark. Dette gøres gennem kompetenceud-

vikling af  medarbejdere med fokus på at styrke 

virksomhedernes internationale profil. 

Samtidig er der mulighed for at virksom- 

heden tilføres eksterne kompetencer i form af en 

veluddannet ledig, der hjælper med løsning af 

konkrete opgaver med globalt islæt.



Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond
GVK-projektet støttes bl.a. af

Match forløb
6 UGER PÅ ½ TID

Individuelt forløb
- Ordinær ansættelse
- Løntilskudsjob
- InnoBooster

A�laringsforløb
4 UGER

Virksomhedspraktik
4 - 13 UGER

Hvem kan deltage
GVK-forløbet er en unik mulighed for dig, som er 
ledig, har en mellemlang eller lang videregående 
uddannelse og er:

• klar på at finde nye muligheder for vejen til 
det næste eller første job

• engageret i at gøre dig mere attraktiv over 
for virksomheder

• parat til at se tingene fra en ny vinkel 
• interesseret i internationalisering

Vilkår 
Det er omkostningslet at deltage i GVK-projektet, 
hvis du er ledig og veluddannet - dit bidrag er din 
tid og energi. Jo mere tid og energi du bruger, 
desto mere får du ud af forløbet.

Du skal dog vide, at du forventes at deltage 
meget aktivt i match-processen med at finde en 
virksomhed, som du kan passe ind i. Derudover er 
du stadig forpligtet til at være aktivt jobsøgende 
jf. reglerne om at stå til rådighed for arbejds- 
markedet.

Udbytte
Som deltager i GVK opnår du:

• Kontakt med erhvervslivet
• Erfaringer inden for globalisering,  

præsentationsteknik og innovation 

• Et erhvervsbaseret ordforråd
• Inspiration til SMV-rettet jobsøgning og CV 

skrivning
• Mulighed for at vise en virksomhed, at du er 

uundværlig
• Erfarings- og virksomhedsnetværk

Informationsmøder
Vi afholder løbende informationsmøder i  
forskellige byer i Region Syddanmark. 

Hvis du gerne vil vide mere om GVK-forløbet og 
finde ud af, om det er noget for dig, så tilmeld dig 
et af møderne via vores hjemmeside.

Det er helt uforpligtende at deltage i informations-
møderne. Det er først efter mødet, at du beslutter, 
om det er relevant for dig og eventuelt tilmelder 
dig forløbet.

Undervisningsforløb
Der vil være GVK-forløb flere steder i Region Syd-
danmark frem til udgangen af 2017, og de kon- 
krete datoer vil løbende blive lagt på  hjemme- 
siden.

For yderligere information læs 
www.gvk-projekt.dk eller kontakt os via 

info@gvk-projekt.dk

UGE
1

- Kommunikation
- Præsentationsteknik

- Matchproces

UGE
2

- Globalisering
- Projektforståelse

- Matchproces

UGE
3

- Markedsføring
- Innovation

- Matchproces

UGE
4

- Opgavespecialisering
- Matchproces

UGE
5

UGE
6

- Opgavespecialisering
- Matchproces

- Opgavespecialisering
- Matchproces


