
PRESSEMEDDELELSE	  UDSENDT	  I	  SAMARBEJDE	  MED	  AGRI	  NORD	  27.03.2020	  

AGRI	  NORD	  STÅR	  KLAR	  MED	  ARBEJDSKRAFT	  TIL	  TRÆNGTE	  LANDMÆND	  

AGRI	  NORD	  HAR	  KONTAKT	  TIL	  EN	  GRUPPE	  UNGE	  MENNESKER,	  DER	  ER	  KLAR	  TIL	  AT	  TAGE	  FAT	  HOS	  LANDMÆND,	  
DER	  AKUT	  MANGLER	  ARBEJDSKRAFT,	  FORDI	  DERES	  UDENLANDSKE	  ARBEJDSKRAFT	  ER	  BLOKERET	  AF	  LUKKEDE	  
GRÆNSER.	  	  

TYSKLAND	  HAR	  NETOP	  LUKKET	  DERES	  GRÆNSER	  FOR	  SÆSON-‐‑ARBEJDERE,	  OG	  DET	  GIVER	  BÅDE	  LANDBRUG	  
OG	  GARTNERIER	  I	  DANMARK	  STORE	  PROBLEMER	  MED	  AT	  FINDE	  ARBEJDSKRAFT	  TIL	  DEN	  KOMMENDE	  
SÆSON.	  

I	  FORVEJEN	  HAR	  MANGE	  LANDMÆND	  PROBLEMER,	  FORDI	  DET	  ER	  SVÆRT	  AT	  FÅ	  DERES	  FASTANSATTE,	  
UDENLANDSKE	  MEDARBEJDERE	  TILBAGE,	  HVIS	  DE	  HAR	  VÆRET	  HJEMME	  PÅ	  FERIE.	  

MEN	  HJÆLPEN	  ER	  NÆR,	  BEROLIGER	  CHEF	  FOR	  AGRI	  NORD	  HR-‐‑	  OG	  REKRUTTERING,	  VITTUS	  BERNLOW.	  

-‐‑	  VI	  HAR	  LÆNGE	  HAFT	  ET	  SAMARBEJDE	  MED	  LANDETS	  SEKS	  TAMU-‐‑CENTRE,	  OG	  DER	  STÅR	  XXX	  UNGE	  
MENNESKER	  KLAR	  TIL	  AT	  KOMME	  UD	  OG	  ARBEJDE	  PÅ	  LANDET.	  DE	  KAN	  STARTE	  MED	  DET	  SAMME,	  
FORTÆLLER	  HAN.	  	  

	  

MOTIVERET	  ARBEJDSKRAFT	  

AGRI	  NORD	  HAR	  ALLEREDE	  FORMIDLET	  FLERE	  ARBEJDSPLADSER	  TIL	  DE	  UNGE	  FRA	  TAMU-‐‑CENTRENE.	  	  

-‐‑	  DET	  HAR	  VÆRET	  EN	  STOR	  SUCCES.	  DET	  HAR	  VIST	  SIG,	  AT	  DE	  UNGE	  ER	  MEGET	  MOTIVEREDE.	  DE	  MØDER	  
HVER	  DAG	  OG	  ER	  IKKE	  BANGE	  FOR	  AT	  STÅ	  TIDLIGT	  OP,	  SIGER	  VITTUS	  BERNLOW.	  	  

DE	  UNGE	  FRA	  TAMU-‐‑CENTRENE	  ER	  BLEVET	  UDDANNET	  INDENFOR	  FORSKELLIGE	  FAGGRENE.	  DER	  ER	  LINJER	  
INDENFOR	  LAND-‐‑	  OG	  NATURBRUG,	  BYGNINGSSERVICE,	  EJENDOMSSSERVICE,	  KANTINE,	  METALINDUSTRI,	  
RENGØRING,	  TRANSPORT	  OG	  TRÆINDUSTRI.	  	  

-‐‑	  DET	  ER	  UNGE,	  DER	  VIRKELIG	  KAN	  NOGET	  MED	  HÆNDERNE,	  OG	  DE	  VIL	  GERNE	  UD	  AT	  ARBEJDE,	  SIGER	  
VITTUS	  BERNLOW,	  DER	  AKTUELT	  HAR	  SEKS	  ELEVER	  FRA	  TAMU-‐‑CENTER	  VITSKØL	  KLAR	  TIL	  AT	  KOMME	  UD	  
PÅ	  LANDET.	  	  

	  

EN	  VEJ	  IND	  PÅ	  ARBEJDSMARKEDET	  

TAMU	  ER	  EN	  PRAKTISK	  TILRETTELAGT,	  JOBORIENTERET	  UDDANNELSE,	  HVOR	  ELEVERNE	  LÆRER	  AT	  
VARETAGE	  REELLE	  PRODUKTIONS-‐‑	  OG	  SERVICEYDELSER.	  DER	  FINDES	  SEKS	  TAMU-‐‑CENTRE	  I	  DANMARK.	  PÅ	  
TO	  AF	  CENTRENE	  ER	  DER	  LANDBRUGSFAGLIGE	  LINJER.	  DET	  ENE	  ER	  TAMU-‐‑CENTER	  VITSKØL	  VED	  RANUM	  I	  
NORDJYLLAND,	  OG	  DET	  ANDET	  ER	  I	  KØBENHAVN.	  



DERUDOVER	  ER	  DER	  TAMU-‐‑CENTRE	  I	  AALBORG,	  ODENSE,	  VORDINGBORG	  OG	  AARHUS.	  

MÅLGRUPPEN	  ER	  UNGE	  MELLEM	  18	  OG	  30	  ÅR,	  DER	  PÅ	  GRUND	  AF	  PERSONLIGE	  OG	  SOCIALE	  
VANSKELIGHEDER	  HVERKEN	  ER	  I	  ARBEJDE	  ELLER	  I	  GANG	  MED	  EN	  ANDEN	  UDDANNELSE.	  	  

EFTER	  ENDT	  TAMU-‐‑UDDANNELSE	  ER	  ELEVERNE	  KLAR	  TIL	  ET	  RIGTIGT	  JOB.	  I	  2018	  GENNEMFØRTE	  154	  
ELEVER	  EN	  HEL	  TAMU-‐‑UDDANNELSE.	  AF	  DISSE	  BLEV	  76	  %	  UDSLUSET	  TIL	  ARBEJDE,	  OG	  6	  %	  PÅBEGYNDTE	  

EN	  UDDANNELSE.	  237	  ELEVER	  GENNEMFØRTE	  I	  2018	  ÉN	  BRANCHE	  OG	  FIK	  ET	  TAMU-‐‑DELBEVIS.	  66	  %	  AF	  
DISSE	  KOM	  VIDERE	  I	  ARBEJDE	  ELLER	  UDDANNELSE.	  
	  
	  


