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Dagsorden:
1. Velkomst og morgenbrød
2. Status på efter- og videreuddannelsesinitiativ hos detailbranchen
Thomas orienterede om de møder, der er blevet afholdt med henholdsvis
Ringsted Jobcenter og ZBC samt Premier Outlet Centeret og
Handelsstandsforeningen. Som udbytte af møderne er det blevet aftalt, at ZBC
afholder nogle gå-hjem møder om Visual Merchandising, Trends og livsstil
samt Salgscoaching. Der vil endvidere blive arbejdet med at finde en butik, der
ud fra no cure – no pay princippet vil få tilknyttet en salgscoach. Dette kan bane
vejen for, at butikkerne bliver mere opmærksomme på potentialet i at
efteruddanne personalet indenfor salg og service. Glenny Hansen fra ZBC er
tovholder på dette initiativ.
Dorthe Balthazar gjorde opmærksom på muligheden for, at herboende
udlændinge kan deltage gratis på sprogkurser, der har fokus på terminologien i
en bestemt branche – f.eks. detailbranchen.
Det blev aftalt at undersøge interessen for et lignende forløb indenfor bygge- og
anlægsbranchen. Thomas tager derfor initiativ til en torsdagsbrunch hvor
temaet salg og service markedsføres overfor bygge-anlægsvirksomheder.
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3. Udvikling af kompetencekatalog
Der var to spor i diskussionen af et kompetencekatalog over
uddannelsesmuligheder i Ringsted. Det første spor handler om at skabe
synlighed over uddannelsesmuligheder for lokale virksomheder og
uddannelsessøgende. Her tænkes der på at anvende byportalen ”ringsted.nu”
til at lægge statiske oplysninger om de forskellige uddannelsesinstitutioner.
Det andet spor handler om at skabe større samspil og samhørighed mellem
virksomheder og uddannelser i Ringsted. Det kunne f.eks. være, at alle
lærlinge i Ringstedvirksomheder deltager på fælles forløb på ZBC i Ringsted
som led i deres uddannelse.
Det blev aftalt, at Glenny Hansen fra ZBC fremover er tovholder på dette emne
og at Glenny afholder et møde med uddannelsesinstitutioner og
virksomhedsrepræsentanter, så et konkret forslag kan fremlægges på næste
møde.
4. Iværksætteri for unge i Ringsted
Der var på mødet lagt op til en diskussion af, hvad vi kan gøre mere for
iværksættere i Ringsted. Thomas er i kontakt med ZBC om fælles tiltag mellem
Den Kreative Matrikel og ZBC. Det blev endvidere foreslået at se nærmere på
mulighederne i Young Enterprise, som er forankret ved ZBC samt
Opfinderspiren hos Teknologisk. Erhvervs- og kommunikationssekretariatet
varetager opgaven i den fremadrettede drift.
Der blev orienteret om den officielle åbning af Vækstfabrikken den 24. februar
fra 14 – 16.
5. Etablering af HOT SPOT Ringsted
Det er tidligere blevet diskuteret at skabe et fælles mødepunkt mellem unge og
virksomheder mhp at gøre de unge mere bevidste om deres uddannelsesvalg.
Sekretariatet har arbejdet videre med denne idé, men foreslår at udskyde
drøftelsen til næste møde, hvor Britt Lyndgaard fra Ungeenheden forventes at
deltage.
6. Nyt på erhvervsområdet
7. Opsamling og afrunding af mødet
8. Eventuelt
Det blev diskuteret at få udarbejdet en analyse af hvilke virksomhedsbrancher,
som ville drage særlig fordel af at være beliggende i Ringsted, således at
tiltrækning af denne/disse brancher kan intensiveres. Erhvervs- og
kommunikationssekretariatet vil tage denne idé videre til et evt. samarbejde
med Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland.
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