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University College Nordjylland leder projektet tillsammans med sin
samordningspartner Högskolan Väst i Trollhättan. Dessutom deltar Ålborg
Kommun, Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg och Sotenäs Kommun.
Projektet pågår under en treårsperiod från 2015-2018.
Läs mer på www.pendlerbroen.com

Pendlerbroen

E N H E LT N Y M A R K N A D

Pendlarbron har kommit till världen för
att bearbeta en helt ny marknad inom
sysselsättning och utbildning, samt öka
möjligheterna att arbeta och studera
digitalt inom Öresund-KattegattSkagerak-regionerna.
Pendlarbron, som tillhör Interreg ÖKS-programmet

och yrkesverksamma som tack vare de många nya

med stöd av den Europeiska regionala utveck-

digitala alternativen får tillgång till en betydligt

lingsfonden, har dessutom som syfte att underlätta

större arbetsmarknad än idag – samtidigt som

företagens tillgång på välutbildad och kompetent

man, om man så önskar, kan arbeta hemifrån oav-

arbetskraft i ett utökat geografiskt område.

sett var i regionerna man bor. I framtiden kommer
Öresund-Kattegatt-Skagerak-regionerna alltså

Gränslösa medarbetare

att bilda en gemensam knutpunkt för företag,

med fri rörlighet

studerande och anställda i projektets målgrupper.

M ÅLET MED
PEND L ARBRON
ÄR ALLTSÅ:

• Att betydligt fler ska få tillfälle att arbeta på distans
• Att det ska etableras fler praktikplatser
• Att studerande från både Nordjylland och Sydsverige ska få
större möjligheter att studera oberoende av landsgränserna
• Att den kulturella förståelsen mellan de två regionerna
blir större

Pendlarbron ska bland annat göra det enkelt för
unga i Nordjylland och Sydsverige att studera

DIGITAL MATCH-MAKING

digitalt ”på distans”. Det innebär exempelvis att

Pendlarbron skal dessutom säkerställa att det

utveckla nya utbildningsmoduler och ett klassrum

utvecklas nya, effektiva processer som gör det

där man kan ta emot undervisning oberoende av

enklare för företag att matcha lediga tjänster

var man befinner sig rent geografiskt. Målet på

mot tillgänglig, utbildad arbetskraft. Dessutom

lite längre sikt är dessutom att öka sysselsättnin-

kan företag vid behov hyra spetskompetens av

gen i Öresund-Kattegatt-Skagerak-regionerna

varandra om det periodvis finns överskottskapaci-

genom att skapa en gränslös arbetsmarknad med

tet. I det sammanhanget kommer workshops och

fri rörlighet och nya jobbmöjligheter oberoende

konferenser för arbetsgivare och studerande att

av landsgränserna. Pendlarbron banar väg för en

möjliggöra att parterna kan träffa varandra med

digital och fysisk pendling för både studerande

syftet att skapa praktik- och arbetstillfällen.

• Att företagen i de två regionerna får nytta och glädje av en
ökad medvetenhet och uppmärksamhet
• Att yrkeslivet får tillgång till ett bredare rekryteringsfält
när det gäller medarbetare
• Att rekrytering och match-making optimeras tack vare nya,
intelligenta digitala verktyg.

