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Pendlerbroen

ET NYT MARKED

Pendlerbroen er sat i verden for at
fremelske et helt nyt marked for
beskæftigelse og uddannelse og ikke
mindst styrke mulighederne for at arbejde
og studere digitalt på tværs af ÖresundKattegat-Skagerak-regionerne.
Pendlerbroen, der hører under Interreg ÖKS-

og erhvervsaktive, der i kraft af de mange nye di-

programmet og støttes af Den Europæiske

gitale muligheder vil få adgang til et langt større

Regionalfond, har desuden til formål at lette virk-

arbejdsmarked end i dag – samtidig med, at man

somheders adgang til veluddannet og kompetent

efter ønske kan arbejde hjemmefra, uanset hvor i

arbejdskraft i et udvidet geografisk område.

regionerne man bor. I fremtiden vil Öresund-Kattegat-Skagerak-regionerne således optræde som

GRÆNSELØSE MEDARBEJDERE

ét samlet knudepunkt for virksomheder, studeren-

MED FRI BEVÆGELIGHED

de og ansatte i projektets målgrupper.

Pendlerbroen skal blandt andet gøre det nemt
for unge i Nordjylland og Sydsverige at studere

DIGITAL MATCH-MAKING

digitalt ”på distancen”. Det indebærer eksempel-

Pendlerbroen skal derudover sikre, at der udvik-

vis udviklingen af nye uddannelsesmoduler og et

les nye, effektive processer, der gør det lettere

digitalt klasserum, hvor man kan modtage under-

for virksomheder at matche ledige stillinger med

visning uafhængigt af ens geografiske placering.

tilgængelig, kompetent arbejdskraft. Desuden
kan virksomheder fra tid til anden leje spids-

Målet på lidt længere sigt er desuden at øge be-

kompetencer hos hinanden, hvis der i perioder

skæftigelsen i Öresund-Kattegat-Skagerak-regio-

er overskudskapacitet. I den forbindelse vil

nerne ved at skabe et grænseløst arbejdsmarked

workshops og konferencer for arbejdsgivere og

med fri bevægelighed og nye jobmuligheder på

studerende gøre det muligt for parterne at møde

tværs af landegrænserne. Pendlerbroen baner vej

hinanden med henblik på skabelse af praktik- og

for en digital og fysisk pendling for studerende

arbejdspladser.

M ÅLET MED
PEND LERBROEN
ER SÅLED ES:

• At langt flere får mulighed for at arbejde på distancen
• At der etableres flere praktikpladser
• At studerende fra hhv. Nordjylland og Sydsverige får bedre
muligheder for at læse på tværs af landegrænserne
• At den kulturelle forståelse mellem de to regioner udbygges
• At virksomhederne i de to regioner nyder godt af en større
bevågenhed og opmærksomhed
• At erhvervslivet får adgang til et langt bredere ansøgerfelt
af medarbejdere
• At rekruttering og match-making optimeres i kraft af nye,
intelligente digitale værktøjer.

