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Spar Nord Fonden støtter den maritime lærlingeordning med
60.000 kroner
I februar ansatte MARCOD endnu en maritim lærlingekoordinator på baggrund af den store succes for
den maritime lærlingeordning, hvor en fælles lærlingekoordinator hjælper de nordjyske virksomheder til
at få flere og bedre lærlinge. Spar Nord Fonden har nu sikret den fulde finansiering af den nye ordning
frem til februar 2018 med en bevilling på godt 60.000 kroner.
Mange analyser viser, at de maritime virksomheder bliver udfordret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i
fremtiden, som også gælder de mere end 400 maritime virksomheder i Nordjylland. Siden 2014 har flere
nordjyske maritime virksomheder derfor været fælles om ansættelsen af en maritim lærlingekoordinator,
som sikrer flere og bedre lærlinge, hos det maritime brancheudviklingscenter MARCOD. Succesen førte i
februar til ansættelse af endnu en maritim lærlingekoordinator – Søren Thomsen – med støtte fra Den
Danske Maritime Fond. Spar Nord Fonden har nu med sin bevilling på godt 60.000 kroner sikret den fulde
finansiering af ordningen frem til februar 2018, hvorefter den skal være fuldt finansieret af maritime
virksomheder.
-

”Det er meget vigtigt for os at støtte op om erhvervsmæssige aktiviteter i Nordjylland – og arbejdet
med at sikre kvalificeret arbejdskraft til den maritime industri i Nordjylland i form af flere lærlinge
er et godt initiativ, som vi støtter med glæde”, sir Morten Kock, direktør i Spar Nord.

Siden januar er følgende virksomheder kommet med i ordningen: KS Maskinteknik A/S, Royal Greenland, FF
Skagen A/S, Skagerak Pelagic A/S, Mariendal Electrics, Jobi Værft A/S samt Weesgaard Mechanical Support
ApS. Ordningen omfatter industritekniker-, smede-, elektriker- samt skibsmontørlærlinge.
-

”Det har været en rigtig spændende start i jobbet, hvor jeg har besøgt mange maritime
virksomheder i Nordjylland. Jeg kan mærke, at der er stor interesse for ordningen og dens
muligheder som fx deleordninger, som betyder nye praktikpladser til unge i Nordjylland. Og der er
stadig plads til flere virksomheder i ordningen” siger lærlingekoordinator Søren Thomsen

-

”Vi værdsætter støtten fra Spar Nord Fonden meget højt, idet det gør det muligt for at os at løbe
endnu en lærlingeordning i gang og dermed sætte fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til den
maritime industri i regionen, som er vigtig for den nordjyske økonomi”, slutter direktør i MARCOD,
Christine Lunde

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Søren Thomsen, maritim lærlingekoordinator, telefon 61 79 43 48, st@marcod.dk
Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD, telefon 23 32 03 32, clc@marcod.dk
Morten Kock, direktør i Spar Nord, telefon 96 20 0702,mkc@sparnord.dk
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Fakta om Maritim Lærlingeordning
Målet for virksomhederne bag ordningen er: uddanne flere lærlinge, optimere lærlingeuddannelse, styrke de maritime
erhvervsuddannelsers image og tiltrække flere dygtige unge til den maritime branche. Ansvarsområder for
uddannelseskoordinatoren: Dialog og tæt samarbejde med virksomheder og skoler, opfølgning på lærlingeforløb,
udvikling og optimering af uddannelserne, koordinering af skole- og praktikforløb, administration og koordinering af deleog rotationsordninger, rekruttering af flere virksomheder til ordningen, oprettelse af ERFA-gruppe til vidensdeling og
koordinering mellem de lærlingeansvarlige, elevaftaler osv.

Fakta om MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore
maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge indenfor forretningsudvikling, netværksudvikling, vidensdeling,
kvalificeret arbejdskraft og branding. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående
kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og udlandet. MARCOD er
etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-18 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark,
nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond
og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt ni ansatte og er sølvcertificeret i
henhold til EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI. Læs mere om MARCOD på www.marcod.dk

