
Expats som vækstdynamo
Projektet er finansieret af:

COME 
& STAY !

 
 
 
 
 

 
SPROG- OG 
INTEGRATIONS 
CENTER 

 

   

www.nsi-center.dk

Kontaktpersoner: 

Lotte Holck, 
Foreningen Nydansker, 

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal, 
1453 København K

Mail:  lho@foreningen-nydansker.dk
Telefon:  29 29 07 24

Jan Andersen, 
Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter, 

Kraghave Gaabensevej 100, 
4800 Nykøbing F

Mail:  jan@guldborgsund.dk,
 Telefon:  25 18 09 00

Connie Toft, 
Næstved Sprog- og Integrationscenter, 

Kasernevej 20, 4700 Næstved
Mail:  ct@nsi-center.dk, 

Telefon:  40 90 40 09



Come & Stay!

Et stort antal ældre medarbejdere forlader arbejdsmarkedet i de kommende 
år, og de små ungdomsårgange vil ikke i tilstrækkelig grad kunne dække 
efterspørgslen på nye medarbejdere. Arbejdsmarkedet står derfor overfor en 
række udfordringer med at fastholde velkvalificerede medarbejdere, og der 
bliver skarp konkurrence om at tiltrække udenlandske medarbejdere. 

Come & Stay!  giver virksomheder og kommuner i den sydlige del af Region 
Sjælland mulighed for at være på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet 
og fremstå som arbejdspladser med værdier, der kan tiltrække velkvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft.

Come & Stay!  sætter fokus på mangfoldighed som vækstpotentiale gennem 
udvikling af lokalt tilpassede fastholdelsestiltag, der på nye måder inddrager de 
lokale virksomheder, myndigheder, foreninger, organisationer og borgere.

Come & Stay!  er finansieret af Integrationsministeriet, og medvirken i 
projektets aktiviteter og tilbud er gratis for kommuner og virksomheder.

Come & Stay!  tilbyder bistand og understøtter processer på flere niveauer 
bl.a. ved:

Indsats for beskæftigelse af ægtefæller:
●	 Gennemføre et program for kvalificering af erhvervsmentorer i de 

kommunale jobcentre og på større virksomheder
●	 Vejledning til medfølgende ægtefæller om anerkendelse og anvendelse 

af udenlandske uddannelser i samarbejde med Styrelsen for 
Internationale Uddannelser

●	 Tilbud om jobsøgningskurser for ægtefæller i samarbejde med 
 Work in Denmark og jobcentrene 

Sociale netværksaktiviteter for udlændinge og danskere:
●	 Inddragelse af lokalt foreningsliv, kulturinstitutioner og borgere i 

sociale aktiviteter målrettet fastholdelse og social netværksdannelse for 
arbejdskraftindvandrere og deres familier

Demokrati og medborgerskab:
●	 Samarbejde med kommunerne om udvikling af velkomstpakker til 

nyankomne, der introducerer til medborgerskabspolitik, offentlig service 
og deltagelse i det lokale nærdemokrati 

●	 Informationsarrangementer på sprogcentrene om fx foreningsliv, lokal 
borgerinddragelse, fritidsaktiviteter, skat, offentlige velfærdsydelser, 
sundhedsvæsen mv. 

●	 Introduktion til arbejdsmarkedet målrettet nytilkomne udenlandske 
medarbejdere på det danske arbejdsmarked

Hvorfor medvirke i Come & Stay!
●	 Få opkvalificeret medarbejderne gennem videndeling og mentoruddannelse

●	 Give virksomheden nogle klare fortrin i konkurrencen om at fastholde 
 og tiltrække velkvalificerede medarbejdere

●	 Få synliggjort arbejdspladsens sociale engagement

●	 Understøtte den sociale trivsel og sikre at virksomheden har 
 engagerede medarbejdere

●	 Byde nye medborgere velkommen i kommunen gennem en smidig og 
målrettet myndighedskontakt

●	 Sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft 

●	 Imødekomme morgendagens strukturelle udfordringer


