
Kl. 9.00 Velkomst v/Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune

Kl. 9.10 Kvalificeret arbejdskraft til transportbranchen
• Hvordan fremtidssikrer vi branchens image og rekrutterer  
   flere til chaufførfaget?
   v/Magnus Købke, projektchef i Transportens Udviklingsfond

• Elever i transportbranchen - muligheder og udfordringer   
    v/Bodil Søllingvrå, HR-chef ved Meldgaard

• Rekruttering og fastholdelse af de gode medarbejdere
    v/Henrik Ringskær, transportchef hos SPF-Danmark

Kl. 10.30 Pause 

Kl. 10.45 Opdeling i spor

Kl. 11.30 Netværk og frokost 

Kl. 12.30 Tak for i dag
Kl. 12.30 Efter endt program inviterer Vejen Kommune lokale       
                    virksomheder til dialog om transportudfordringer  
                    og mulige løsninger. 

Tilmelding kan ske på www.udviklingvejen.nemtilmeld.dk/48/

Sted: Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen

Det er gratis at deltage.
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UDVIKLINGVejen

for trAnSportbrAnchen
Du inviteres hermed til en spændende formiddag om transportbranchens udfordringer, med fokus på løsnings-
muligheder. Bliv opdateret på hvad der sker på arbejdskraftområdet og nye muligheder i transportbranchen. 

Torsdag den 29. september kl. 9.00 - 12.30
Spor 1
Døren til og fra hele verden – lige om hjørnet 
v/Jan Ditlevsen, fragtchef i Cargo Center Billund og  
Kasper B. Olesen, Sales Executive, Blue Water.
Cargo Center Billund ligger under en times kørsel væk  
og tilbyder mange import- og eksportmuligheder.  
Hør mere og få et bud på fremtidens muligheder. 

Spor 2
Når lovgivning og myndighedsbehandling spænder ben
v/Ulrik Kragh, direktør i UdviklingVejen.
regeringen samler på konkrete eksempler hvor lovgiv-
ning og myndighedsbehandling spænder ben for fair 
konkurrence. har du konkrete emner som UdviklingVejen 
og transportbranchen skal sætte på listen, så mød op og 
lad os dele erfaringer.

Spor 3 
Udfordringer og løsninger på lokal infrastruktur  
og det gode naboskab
v/Peter Hansen, chef i Teknik & Miljø, Vejen Kommune.
Det lokale vejnet og de udfordringer, som lastbiltransport 
giver i forhold til det gode naboskab. Fokus vil være på 
løsningsmuligheder og fremtiden.

Vejgodstrafikkens omfang og udvikling på vejnettet
v/Agner Holmbjerg, chefkonsulent i Vejdirektoratet
Hvordan planlægges og arbejdes der med infrastruktu-
ren herunder sideanlæg og rastemuligheder på statsvej-
nettet for chauffører.

VEjEN frem


