Vi sætter Fredericias

talenter i centrum

– et stærkt samarbejde

Et stærkt samarbejde med det lokale erhvervsliv
Fredericia Eliteidræt vil samarbejde med lokale virksomheder om at fastholde sportstalenter i Fredericia. Mere end 50 virksomheder er allerede med.

Fredericia Eliteidræt laver aftaler med virksomheder i mange brancher.
Vi arbejder hele tiden på at få flere brancher og virksomheder med i Fredericia Eliteidræt.
På www.fredericiaeliteidraet.dk kan du se hvilke virksomheder der er med.

Det sker ved at finde elev- og lærepladser til de unge og ved at udvikle fleksible jobs,
der gør det muligt for de unge talenter, at forene jobs med en sportskarriere i de
lokale idrætsklubber.

Nedenfor kan du finde en oversigt over hvilke brancher der er med på nuværende tidspunkt.

Der skal naturligvis kun ske ansættelser såfremt de unge talenter har kvalifikationer,
der matcher et eventuelt job.
Fakta om Fredericia Eliteidræt
• Fredericia Eliteidræt skaber rammer, for at talenttræningen i de lokale klubber kan
foregå på højt sportsligt niveau.
• Fredericia Eliteidræts mål er at skabe grundlag for, at de lokale idrætsklubber kan
rekruttere og fastholde unge sportstalenter til gavn for Fredericia som by.
Deltagelse i samarbejdet giver:
• Deltagelse i 2-3 arrangementer om året.
• Ret til at bruge teksten ”Vi sætter Fredericias talenter i centrum”
• Logo på Fredericia Eliteidræts hjemmeside.
• Profilhistorie af virksomhed og talent i lokale medier.

Trælast
Automobil
Salg og serviceydelser
Spedition og shipping
VVS
Rengøring
Bygge- og anlægsvirksomhed
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
IT
Information og kommunikation
Trykkeri
Overvågning
Kontor og administration
Bager og konditor
Vikar
Murer- tømrer og snedker
Er din virksomhed interesseret i at være med: Se bagsiden for kontaktoplysninger.
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Du kan kontakte Fredericia Eliteidræt for yderligere information:
Idrætssekretariatet: Fredericia Kommune, Gothersgade 20 · 7000 Fredericia · Tlf. 72 10 74 95
keld.vestergaard@fredericia.dk · Mobil: 40 59 68 71

