
Tilmeld  dig nu!

EnerComp 2017
Konference om energikompetencer - innovation, 
vækst og uddannelse inden for energiomstil lingen

EnerComp 2017
Tid: 23. oktober 2017 kl. 09.30-14.30.  
Sted: Aalborg Universitet Esbjerg,  
Niels Bohrs vej 8, 6700 Esbjerg.

Vækstdrivers, energiarbejdspladser, udvikling af kvalificeret arbejdskraft, bæredygtighed  
og cirkulær økonomi er blot nogle af de emner, der bliver debatteret på EnerComp 2017. 

DI Energis nye vision indebærer en fordobling af eksporten af energiteknologi fra cirka 70 milliarder kroner  
i 2015 til 140 milliarder kroner i 2030. 

Men hvordan sikres kvaliteten og relevansen af de uddannelser, der udbydes? Og hvordan fører uddannelse  
og forskning til ny innovation, der kan øge eksporten, så Danmark fast holdes som europamester i eksport  
af energiteknologi og kommer i verdenseliten? 

Dette er omdrejningspunktet for uddannelses-, innovations- og vækstkonferencen EnerComp 2017, som 
 afholdes for første gang til oktober. 

Blandt oplægsholderne er politikere og ledere fra Danmarks største uddannelses- og brancheorganisationer.   

Tilmeld dig nu og kom med til en dag, der står i uddannelsens, innovationens og den grønne omstillings tegn. 

Vend for at se programmet ➡   

http://www.mmf.dk/aktiviteter/konference-om-energikompetencer-innovation-vaekst-og-uddannelse-inden-for-energiomstillingen_49378


Program  
EnerComp 2017

Formiddag – om rammer og udfordringer

09.30  Ankomst, kaffe og rundstykker, og registrering på Aalborg Universitet. 

10.00  Velkomst v. Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening og moderator Jan B. Jensen. 

10.10   Åbning v. Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet,  
Aalborg Universitet. 

10.15   Uddannelsernes betydning set fra Danmarks Energimetropol v. Flemming Enevoldsen,  
formand for EEU og Esbjerg Havn – verdens førende havmøllehavn. 

10.35   Dansk energieksport i et helt andet gear v. Søren Eriksen, Vice President, Schneider Electric  
og medlem af Energikommissionen.   

10.55   Industriens forventninger til de rette danske energiuddannelser v. Sune Thorvildsen, chefkonsulent,   
Dansk Industri. 

11.10    Pause – efterfulgt af hvordan uddannelsesinstitutionerne kan løfte udfordringerne. 

11.30   Hvordan sikrer vi uddannelser, der opfylder Energikommissionens anbefalinger til et fortsat 
 energieffektivt samfund?  v. Torben Dahl, rektor, Fredericia Maskinmesterskole.

11.45     Danmark også fremover i verdenseliten inden for energiforskning v. John K. Pedersen, institutleder, 
Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet. 

12.05     Uddannelse og forskning til gavn for Danmarks udvikling i en bæredygtig retning v. Thomas 
 Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen.

12.20     Frokost og netværk.

Eftermiddag - om hvordan rammerne kan udfyldes, og målene kan nås

13.00   Hvor bevæger arbejdsmarkedet sig hen? v. Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker, Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd.

13.20    Scale-up af virksomheder gennem højtuddannet arbejdskraft v. Michael Valentin, CEO, Akademiker-
nes Arbejdsløshedskasse.  

13.40    Klyngers betydning for tiltrækning af de rette profiler til deres ressourceområder v. Mads Bruun 
 Engelstrup, Syddansk Universitet. 

14.00    Syn på kompetenceløft, tiltrækning af arbejdskraft og uddannelses udbud, efterfulgt af debat  
v. Stephanie Lose,  regionrådsformand, Region Syddanmark. 

14.30    Afrunding og afslutning. 

Tilmelding og pris:
299 kroner ekskl. moms. Fakturaadresse oplyses ved tilmelding. Tilmelding skal ske til Maskinmestrenes 
 Forening på mail mf@mmf.dk eller på telefon 3336 4920.  Tilmeldingsfrist er 16. oktober.  
Yderligere information om konferencen hos Jens Bo Holm-Nielsen jhn@et.aau.dk eller sekretariat mf@mmf.dk. 
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