
INVITÉR 
INDENFOR
Hold åbent hus
for lærlinge
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T ILT RÆ K NY ARBE JDSKRAFT
- INV I T ER T I L  ÅBENT  HUS 
PÅ V IRKSO MHEDEN

Et åbent hus-arrangement er ikke en ny 
opfindelse, men det er stadig et effektivt redskab 
til at gøre jeres virksomhed synlig i lokalområdet.

Formålet med et åbent hus-arrangement er at 
åbne dørene og lade interesserede se, hvordan 
hverdagen forløber hos jer. Vi mennesker 
danner nemlig vores mening og drømme ud fra 
en helhedsoplevelse.

Så hvis I har brug for at tiltrække ny arbejdskraft, 
er det værdifuldt at give muligheden for at få 
denne helhedsoplevelse.

Målet med denne guide er at gøre det mere 
håndgribeligt og ligetil at planlægge og afholde 
et åbent hus-arrangement. Det behøver nemlig 
ikke at koste mange penge eller at tage meget 
tid.
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Et åbent hus-arrangement kan virke som et stort 
projekt at give sig i kast med. Men som sagt 
behøver det hverken at koste meget i hverken tid 
eller penge.

Sørg for at have kaffe og te på kanden 
og en kringle til gæsterne.

Alt efter, hvor mange besøgende I får, 
kan I nøjes med at have 2-3 
medarbejdere med til arrangementet.

Afsæt 2-3 timer til arrangementet og 1-2 
timer til forberedelse på dagen.

4

HVAD KOST ER DET  I  T ID  O G 
PE NG E?

Afsæt 3-4 timer til at planlægge 
arrangementet og invitere gæster



H VO R D A N  KO M M E R
I  G O D T  U D
M E D  B U D S K A B E T ?

Her følger et par forslag til, hvordan I kan sprede 
budskabet om jeres åbent hus-arrangement:

• Banner på virksomhedens 
grund

• Annonce i avisen
• Plakater hos den lokale 

købmand og på den lokale 
erhvervsskole

• Opslag på Facebook
• Foldere i postkasser

Når I planlægger, hvem I gerne vil 
have på besøg på virksomheden, 
er det vigtigt, at dette bekrives klart 
og tydeligt i jeres annoncering. 

Er det f.eks. potentielle lærlinge 
og nye kollegaer, I er på jagt 
efter, så kan I skrive, at 
arrangementet primært er for 
dem, der søger en praktikplads, 
et job eller overvejer at skifte 
virksomhed eller branche.

På de næste sider finder I et
forslag til, hvordan et åbent hus-
arrangement kan se ud.
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Før I afholder et åbent hus-
arrangement, er det vigtigt, at I 
overvejer, hvad I helt konkret vil 
have ud af dagen. Ønsker I at åbne 
op for at gøre lokalområdet mere 
nysgerrige på jeres virksomhed? 
Ønsker I at få ansøgninger fra 
potentielle lærlinge efterfølgende? 
Eller noget helt tredje?

Det konkrete mål med dagen er 
vigtigt at definere for at få klargjort, 
hvor og hvordan I skal komme ud 
med budskabet.



ET EKSEMPEL
PÅ ET ÅBENT HUS-
ARRANGEMENT
TIDSPUNKT PROGRAM ANSVARLIG MATERIALER

14.00-14.30 Ankomst og 
kaffe/te

* Person Kaffe, te, mælk og 
sukker, banner, 
brochure osv.

14.30-14.45 Velkomst og 
introduktion til 
virksomheden

* Direktør Talepapir

14.45-15.30 Rundvisning på 
virksomheden

* Person 1 + 2 + 3 
+ …

-

15.30-15.45 Præsentation af 
jobmuligheder og af 
evt. personaletiltag 
(fredagsbar, 
morgenmadsordnin
g m.v.)

* HR / direktør / 
praktikansvarlig

Evt. materiale om 
virksomheden, 
visitkort osv.

15.45-16.00 Samtalestationer * HR / direktør / 
praktikansvarlig

Kaffe, te, mælk, 
sukker og kage

16.00 Tak for i dag * Direktør

Programmet er et eksempel på et to-timers åbent hus-arrangement. 
Varigheden af arrangementet kan tilpasses, hvis det f.eks. tager en 
time at blive vist rundt. Vi anbefaler dog, at det ikke varer mere end 
tre timer.
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Det første punkt i programmet er en velkomst og en introduktion 
til virksomheden. Her kan I f.eks. give en generel introduktion til 
virksomheden; hvad I konkret arbejder med og fremstiller, og hvad 
virksomhedens formål er.

Det andet punkt er selve rundvisningen. Her kan I med fordel 
opdele de besøgende i mindre grupper af op til 10 personer og 
vise dem produktionen og andre dele af virksomheden. Sørg for, 
at de ved, at de undervejs kan stille spørgsmål til rundviseren.

Det tredje punkt er en opsamling på rundvisningen. Her kan I 
også præsentere, hvilke forskellige jobmuligheder I kan tilbyde, og 
hvilke andre personaletiltag I har.

Det fjerde punkt er samtalestationer – forskellige stationer, hvor 
der er mulighed for, at de interesserede kan stille spørgsmål, 
f.eks. til direktøren eller den praktikansvarlige. Alternativt kan 
denne del tages i plenum efter oplægget. I kan med fordel tilbyde 
en kop kaffe/te og et stykke kage til denne del, blot for at få de 
besøgende til at bryde op.

Det sidste punkt er afslutningen. Her kan I bruge et par minutter 
på at sige tak for besøget og give en opfordring til, at de 
interesserede kommer med en ansøgning eller inviterer sig selv 
på en kop kaffe. Husk, at vi mennesker har en tendens til bedst at 
kunne huske det første og sidste af en oplevelse – så slut af på en 
god måde.

ET  E KSEMPE L PÅ
ET  ÅBENT  HUS-
ARRANG EMENT:
UDDYBNING
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10  G ODE T I PS  T IL  AT  
HOL DE ÅBE NT  HUS

Lav en gruppe på 2-4 personer, der har ansvaret for at få 
budskabet ud og holde styr på det praktiske på dagen.

Start med at reklamere for arrangementet cirka 9 uger, før det 
afholdes – f.eks. ved at indrykke en kort annonce i lokalavisen.

Gør det tydeligt, at folk er velkomne – f.eks. ved at lave 
plakater, flyers og/eller sætte bannere op.

Opret en begivenhed på Facebook og bed medarbejderne om 
at dele den og invitere folk i deres netværk (familie, venner og 
bekendte) – den er let at dele, og deltagere har mulighed for 
at tilmelde sig her. Husk at skrive, om tilmelding er nødvendig, 
og i så fald hvordan man tilmelder sig.

Sørg for at undersøge og evt. kommunikere ud, hvis 
deltagerne f.eks. skal have sikkerhedssko på. Husk også, at 
ingen papirer med personfølsomme oplysninger må ligge 
fremme under en evt. rundvisning, hvis I f.eks. går igennem et 
kontorområde.

FØR ARRANGEMENTET:
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Sørg for at have en ansvarlig, der står i indgangen og byder 
gæsterne velkommen. Lav evt. en fælles aftale om, at alle 
medarbejdere siger hej, når de møder en gæst, så de føler sig 
velkomne.

Gode oplevelser giver lyst til mere – tænk over overraskende 
eller sjove elementer på dagen, der giver smil på læben evt. i 
form af en gave eller ting, de kan hjælpe til med at lave på 
dagen og tage med hjem. 

Sørg for at give kontaktoplysninger til deltagerne, hvis de har 
spørgsmål. Hæng evt. plakater op, hvor der står ”Ses vi igen?” 
samt kontaktoplysninger på medarbejdere, der kan fortælle 
mere om virksomheden til nysgerrige gæster.

UNDER ARRANGEMENTET:

Sørg for at følge op og invitere til en kop kaffe, hvis I har været 
i kontakt med potentielle lærlinge undervejs i arrangementet.

Del billeder og små historier fra dagen på de sociale medier 
1-3 gange et par uger efter arrangementet.

EFTER ARRANGEMENTET:



H A R  I  S P Ø R G S M Å L ?

Så kontakt Lærlingeindsatsen:

Lise Andersen
Konsulent

Tlf.: 3377 4543
Mobil:  4022 7903
llan@di.dk

Adam Knox Martin
Konsulent

Tlf.: 3377 4629
Mobil:  2683 8554
adkm@di.dk


