Stærk på job og erhverv - konceptoplæg virksomhedspris
Titel
Stærk på job og erhverv – Albertslund Virksomhedspris.

Formål
Prisens formål er, at anerkende virksomheder, der bidrager til et levende arbejdsmarked og erhvervsliv i byen. Prisen uddeles en gang om året.

Målgruppe
Alle virksomheder med adresse i Albertslund Kommune. Prisen går til en virksomhed, der engagerer
sig i Albertslunds by- og erhvervsudvikling gennem iværksætteri, vækst, innovation, rummelighed eller
samarbejde om unges uddannelse og job.
Alle kan indstille og begrunde en virksomhed til prisen. Det vil sige virksomhederne selv, en ansat, en
borger, en medarbejder i kommunen, en politiker m.fl.

Kriterier
Albertslund Kommunen ønsker at anerkende og motivere virksomheder, der:





giver børn og unge indsigt i job og arbejdsmarked gennem samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser
skaber livsgrundlag for Albertslunds borgere ved at rekruttere og fastholde lokal arbejdskraft
giver ledige, borgere med anden etnisk baggrund og udsatte grund til at tro, at der er brug for
dem på arbejdsmarkedet
engagerer sig i lokale erhvervsnetværk.

For at komme i betragtning til prisen skal virksomheden have opfyldt to eller flere af følgende kriterier:








Har samarbejdet med Albertslunds folkeskoler og ungdomsuddannelser, fx virksomhedsbesøg, praktik, foredrag eller lign.
Har ansat udfordrede eller sårbare unge fra Albertslund i fritidsjob, virksomhedspraktik eller
ordinært arbejde
Har skabt et eller flere praktikpladser til elever på erhvervsuddannelser det seneste år
Har haft ledige borgere, der mangler dansk-kundskaber, erhvervserfaring eller opkvalificering
i virksomhedspraktik eller løntilskud
Har skabt to eller flere nye småjobs eller ordinære jobs det seneste år
Har fastholdt eller ansat medarbejdere fra Albertslund gennem samarbejde med Albertslund
Jobcenter
Har deltaget aktivt i Albertslunds erhvervsliv, fx gennem netværk, samarbejde eller partnerskaber.

Priskomité
Priskomitéen indstiller virksomheder som nominerede til virksomhedsprisen. Følgende lokale aktører
indbydes til at deltage i priskomitéen:




NEXT
FGU-Vestegnen
Vestskoven Gymnasium
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Erhvervssammenslutningen
Centerforeningen Albertslund Centrum
Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, der i særlig grad repræsenterer skolerne,
den kriminalpræventive indsats og beskæftigelsesindsatsen, og fungerer som formand for
komitéen.

Nominering og indstilling begrundes med baggrund i kriterierne.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget (EBU) tager stilling til hvilken virksomhed, der skal tildeles prisen.

Markedsføring
Virksomhedsprisen markedsføres løbende på Albertslund Kommunes hjemmeside og ved uddeling af
info-ark ved kontakt med og besøg i virksomheder samt ved kommunens arrangementer for virksomheder. Hvert år tilrettelægges desuden en særlig kampagne op til uddeling af årets pris. Kampagnen
har både en ekstern og intern del.
Den interne del opfordrer alle faglige medarbejdere og chefer, der har kontakt til virksomheder om at
opfordre virksomheder til at indstille sig eller andre virksomheder til prisen. Desuden kan disse medarbejdere selv indstille en virksomhed til prisen. De faglige medarbejdere dækker bredt fra fx Åben
Skole samarbejde, Grøn dag, Uddannelse & Job, Den Kriminalpræventive Enhed, ledelsessekretariat,
m.fl., der i det daglige arbejde har kontakt med virksomheder.
Indstillingen til prisen sker til erhverv@albertslund.dk.

Præmie





Et indrammet billede med foto af noget, der afspejler virksomhedens profil samt begrundelsen for
tildeling af prisen
En symbolsk gave fremstillet lokalt i Albertslund, fx noget spiseligt, en kurv til virksomhedens ansatte, et kunstværk el. lign. lavet af en lokal kunstner, designer eller virksomhed
Blivende omtale på kommunens hjemmeside
Et web-logo til hjemmesiden ”Stærk på job og Erhverv - Albertslundprisen 2020”.

Overrækkelse
Prisen overrækkes i sammenhæng med et andet arrangement for virksomheder. Prisen overrækkes
af borgmesteren og omtales i Albertslundposten og MILJØ og ERHVERV. Formanden for Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget, kommunaldirektøren samt direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse deltager ved uddelingen.

2

