Køge Kommune rekrutterer unge på Køge Torv
Der er flere end 100 forskellige jobfunktioner i Køge Kommune og fredag den 1. september 2017 står nogle
af kommunens medarbejder klar på uddannelsesmessen CAMPUS+ på Køge Torv. Sammen med lokale
virksomheder, foreninger og uddannelser vil de give de 2.500 unge fra Køge Kommune og omegn indblik i
de mange forskellige jobmuligheder, der findes i kommunen.
Fredag under Køge Festuge har tidligere været Foreningernes Dag, men i år kommer der nye boller på
suppen: Festugen har tilbudt uddannelsesinstitutionerne i CAMPUS Køge at afholde et
dagsarrangement, og det gør de sammen med mere end 50 forskellige aktører. Til sammen har de 125
aktiviteter, hvor 2.419 unge kan smage, lugte og føle på uddannelses- og karrieremuligheder. Med 10
aktivitetsstande i byrummet giver Køge Kommune de unge god mulighed for at snuse til de mange
forskellige jobmuligheder, der findes i en kommune.
Personalechef Mette Falther har sammen med medarbejdere fra Køge Kommune planlagt en række
sjove og udfordrende aktiviteter:
”Køge Kommune rummer rigtig mange spændende arbejdsfunktioner, som vi gerne vil
præsentere for de unge. Det kan nok være svært som ung at forestille sig, hvad man
præcis kan arbejde med i en kommune. Det vil vi vise gennem en række forskellige
aktiviteter på dagen, hvor både kreativitet og opfindsomhed skal i spil. Derudover vil vi
også vise nogle af de tilbud, man som ung kan benytte sig af i kommunen”, siger Mette
Falther.
Eventen afholdes for 9. og 10. klasser i Køge og Stevns samt unge fra 1. og 2. år på
erhvervsuddannelserne. Dertil deltager samtlige 2.g. elever fra Køge Gymnasium, Køge Handelsskole
og EUC Sjælland. Hensigten er, at de unge vil komme i dialog om uddannelse og karriereveje gennem
aktiviteter, der involverer dem.
”Vi har gjort en stor dyd ud af at invitere virksomheder, butikker og foreninger ind på linje
med uddannelserne i CAMPUS - vi vil vende vrangen ud på alt og lade alle være
rollemodeller og gode eksempler på hvordan man kan skabe sig sin fremtid,” siger
campus koordinator, Fie Illum Jensen.
Campus koordinatoren glæder sig også over, at Køge Kommune bakker op om eventen.
”Ikke alene er Køge Kommune en stor arbejdsplads, kommunen repræsenterer også
mange af de funktioner, der understøtter unges liv. Det er en forudsætning for, at de unge
kan tage imod læring og kan trives som medborgere”, afslutter Fie Illum Jessen.
Ifølge en ny undersøgelse er kun 46% af de unge i CAMPUS Køge fra Køge og kender byens
muligheder.
Til CAMPUS+ vil også projektleder for ”Køge – en ren fornøjelse”, Anne Højbjerre Andersen (ETK)
være med til at repræsentere kommunen og hun glæder sig til at møde de unge mennesker:
”Det er i det personlige møde, at dialog og gensidig forståelse opstår og udvikling sker.
Når mødet så kan krydses med humor, er det rigtig fint”, siger hun med henvisning til det,
de unge kan opleve med ETK’s aktiviteter”, siger Anne Højbjerre Andersen.

Bag CAMPUS+ står flere af CAMPUS Køges partnere, heriblandt Center for Dansk og Integration,
Erhvervsakademi Sjælland, EUC Sjælland, Klemmenstrupgård Produktionshøjskole, Køge Gymnasium,
Køge Handelsskole, Køge Kommune, SOSU Sjælland, Stevns Kommune og UUV Køge Bugt.
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