jobrotation og e-service,
der kan fremme livslang
læring i landbrugssektoren

Uddannelse og kompetenceudvikling
I forbindelse med projektet designes der E-learningskurser,
som skræddersyes til landbrugssektoren og som er specielt
tilpasset til særlige behov i forhold til jobrotationsmodellen.
Forudsætningen er at der er landmænd, som vil ansætte
kvalificerede ledige i den tid, som de modtager undervisning".

Mere specifikt:
De arbejdsløse vil blive uddannet til at varetage de funktioner,
som afløsningen indebærer. Disse kurser kan tilpasses til
specifikke lokale og/eller regionale behov.
Landmændene kan deltage i kurser, der aftales efter en
behovsafdækning; Men det kan f. eks. være i
arbejdsorganisering, drift og overordnet styring, effektiv
markedsføring mv.
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Jobrotationsmodel

Agrotate: "jobrotation og e-service,

De vigtigste mål med Agrotate projektet er:

Jobrotation e-service vurderer afløser-behovene i de
enkelte landbrug med kvalifikationerne hos de arbejdsløse
og foreslår det bedste match mellem dem. De bedrifter,
der deltager i jobrotationsmodellen indsender beskrivelse
af jobfunktion og ønsket profil med henblik på at finde den
mest hensigtsmæssige arbejdsløse som
erstatningsarbejdskraft.

der kan fremme livslang
læring i landbrugssektoren"
Ønsker til kompetenceudvikling i landbruget og den
generel stigende arbejdsløshed kan bruges konstruktivt i
jobrotation. Landmænd har også behov for at forbedre
deres færdigheder samt begrænset tid til at deltage i
uddannelsesaktiviteter. Samtidig skal ledige personer
kvalificere sig, så de kan matche arbejdsmarkedets behov,
hvorfor det er vigtigt, at kombinere disse 2 forhold aktivt i
processen med at skabe jobrotation.

Jobrotation er en uddannelsesmodel, hvor de ansatte i
landbruget kan deltage i relevant uddannelse og
kompetenceudvikling og imens erstattes af kvalificerede
ledige.

Agrotate-systemet er en jobrotationsmodel, hvor et
webbaseret redskab benyttes til at koble behovet for
uddannelse i landbruget med lediges behov for
beskæftigelse. Det er et online match- værktøj, der
forbinder arbejdsløses kvalifikationer med bedriftens
behov for erstatningsarbejdskraft. Endvidere indeholder
systemet en e-læringsplatform, der tilbyder
fjernundervisning i en række kurser.

- At fremme jobrotation og e-service ved at give mulighed
for at landmændene eller deres ansatte kan uddanne sig
samtidig med, at de erstattes af velegnede
arbejdssøgende personer i uddannelsesperioden

Job Rotation for Unemployed

- At forebygge langtidsledighed gennem uddannelse af de
ledige og efterfølgende afløsningsmuligheder med et
muligt fremtidig jobsigte.

Den ledige kan vælge den form for arbejde i
landbrugssektoren, som de er interesseret i at udføre.
Blandt andet under hensyntagen til arbejdstid og deres
aktuelle kvalifikationer og færdigheder.

- At mindske forskellen mellem de kvalifikationer, som
landbrugssektoren efterspørger og de kvalifikationer, som
de ledige besidder.

E-service systemet vil derefter foreslå de mest
hensigtsmæssige arbejdspladser blandt de landbrug, der
deltager i systemet og jobrotation modellen.

