Bli ett flaggskeppsföretag!
Varför är flaggskeppsföretag viktiga?
Det finns mycket kraft i att vara ett företag som stolt står för att de tar emot prao.
Det är ett statement: Prao är viktigt och du vill bidra!
Flaggskeppsföretaget är det goda exemplet som kan lyftas fram och visas upp, som tar täten och
visar vägen. Ett flaggskeppsföretag i en “bristbransch” kan göra att andra vågar ta steget och tar
efter: Kan de ta emot så kan vi!
Vad är ett flaggskeppsföretag?
Ett flaggskeppsföretag är ett företag/en organisation som vill stärka sitt varumärke genom att
engagera sig i prao och som ser möjligheten att:
– skapa beredskap för generationsväxling
– skapa intresse för branschen
– stötta ungas inträde på framtidens arbetsmarknad
– ge möjlighet att få nya perspektiv på den egna verksamheten och förstå morgondagens arbetskraft
och kunder.
Vad innebär det att vara ett flaggskeppsföretag?
• Dela dina goda prao-exempel.
Både ni själva, vi i projektet Pris och våra samarbetspartners sprider era prao-exempel. Det kan vara
en solskenshistoria, ett branschupplägg/planering - en beskrivning av hur prao-perioden kan gå till,
bästa tipsen hur man blir en bra handledare eller liknande.

• Synas på hemsidan praoiskane.se
Här presenteras ditt företag/din organisation som en attraktiv arbetsgivare och hemsidan är en av
spridningskanalerna för prao-exemplen.

• Visa upp dig och din bransch på konferenser
Under projekttiden för Pris, hjälper vi dig att synliggöra företaget/organisationen på event och
konferenser på ett sätt som ni är bekväma med. Gärna live som förebild!

• Få tillgång till handledningstips.
Pris tillhandahåller material, och under projektperioden även möjlighet till coachning, för
flaggskeppsföretaget som vill utveckla sitt prao-mottagande.

• Få stöd med upplägg av prao
Pris-projektet skapar, tillsammans med er, material och uppgifter för praon. Ibland utvecklar vi praomaterialet till en fungerande branschmodell. Har företaget/organisationen aldrig tagit emot prao
förut stöttar vi i processen genom att erbjuda en kvalitativt bra prao!

Hur blir vi ett flaggskeppsföretag?
Vill du att ditt företag /din organisation ska bli ett flaggskeppsföretag så kontaktar du:
annhild.mansson@iucsyd.se

Vill du följa projektet eller prao-frågan sök på “praoiskåne” på Linkedin.

PRIS – Prao i Skåne är ett tvåårigt ESF-projekt som ska öka likvärdighet, valkompetens och rörlighet
över kommungränserna inom Skåne och främja normbrytande yrkesval.
PRIS ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner,
myndigheter, arbetsgivare, IUC Syd och andra branschorganisationer.

