
Forsvaret udsender hvert år hundredevis af særligt ud-
valgte og uddannede soldater til verdens brændpunkter. 
Når de vender hjem som veteraner, har de tilegnet sig en 
lang række personlige og professionelle kompetencer fra 
deres udsendelser. 

I samarbejde med Forsvaret inviterer DI konstabler og 
sergenter, der står over for et muligt karriereskift, til at 
finde inspiration og gå i dialog med jeres virksomhed om 
deres fremtid. Dette sker til konferencen ”Fra soldat til 
civil” for at sætte fokus på, hvordan vi som samfund bliver 
bedre til at bruge de kompetencer, som personer, der har 
arbejdet i militæret, kan byde ind med på arbejdsmarke-
det. Lad os byde dem, der via militær tjeneste har stillet op 
for fællesskabet, velkommen i det  civile erhvervsliv efter 
endt tjeneste.  

Se samtidig Udsendt Af Danmarks udstilling ”Gennem 
ild & vand” i Industriens Hus, der viser vilkårene for de 
udsendte, og hvilke styrker og kompetencer de kommer 
hjem med.  

PROGRAM
  Åbning af konferencen: Reservestyrken  

– samarbejdet mellem forsvaret og civilsamfundet  
H.K.H. Prins Joachim 

  Erhvervslivets invitation til de tidligere udsendte  
Fungerende adm. direktør Kim Graugaard, Dansk In-
dustri, og Forbundsformand Flemming Vinther, HKKF

  Veteraner på arbejdsmarkedet. Hvad kan de?   
Viceforsvarschef, generalløjtnant M.A.L.T Nielsen, 
Forsvarskommandoen

  Fra soldat til engageret medarbejder i erhvervslivet  
Chef, oberst Susanne K. Lund, Veterancentret

  Vores fælles ansvar for at bringe tidligere  
soldater videre  
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

  Integration af veteraner  
Adm. direktør Jan Werner Jensen, Hydrema Export 
CEO Mikael Karlsson, Military Work 
Tre veteraner med erfaring fra det civile (TBA)

TID OG STED
Torsdag den 21. marts 2019 
kl. 10.00 – 16.00 

Industriens Hus
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.

DELTAGELSE
For at deltage i konferencen og jobmessen skal virksomheder og myndigheder købe 
en standplads til fire personer. Standpladsen koster kr. 2.500 (ekskl. moms) og 
indeholder: Cafébord, to stole og gratis wi-fi. Der er mulighed for at opstille en roll-up 
pr. stand. 

TILMELDING
Tilmelding og køb af standplads senest 14. marts 2019 HER

DI og Forsvaret inviterer til konference og jobmesse  
torsdag den 21. marts i Industriens Hus

https://www.danskindustri.dk/arrangementstilmelding/16072

