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HORSENS - En perso-
naleudvikler er, hvis
det står til RACU, en
medarbejder, som mel-
lemstore virksomheder
i fremtiden vil få brug
for i forbindelse med
opkvalificering af sine
folk.

RACU star for Regionalt
Analysecenter Vedrørende
Uddannelserne i Vejle Amt, og
RACU er en

samarbejdsinstitution mellem Kommunefore-
ningen i Vejle Amt,

Arbejdsmarkedsnævnet og Vejle Amt.
Kurset til personaleudvik-

ler er et 26 uger langt kursus
for ledige med en
videregående uddannelse. Kurset er net-
op startet med 16 deltagere,
der blandt andet med hjælp
fra et professionelt firma, blev
valgt ud blandt over 50 ansø-
gere.
Aldersmæssigt er det en
spredt gruppe med de yngste
på 25 år og ældste deltager på
49 dr.

Fælles for dem alle er, at de
har en Mere uddannelse bag
sig, men er uden arbejde. Man
har i udvælgelsen af kursi-
sterne netop lagt vgt på at få
en gruppe, der aldersmæssigt
er spredt, ligesom man har
forsøgt at blande folk, der for
nylig er blevet ledige, med
folk, der har gået ledige gen-
nem lngere tid.

Opkvalificering
- Vi har desvrre måttet si-

ge nej til mange kvalificerede
ansøgere, siger projektkoordi-
nator Aase Johansen. Vi me-
ner, at den made, vi har sam-
mensat holdet på, i sig selv
skaber en dynamik blandt
kursisterne. De kan bruge
hinandens erfaringer og viden
- ja, de kan faktisk bruge hin-
anden som undervisere.

- Den internationalisering,
der finder sted i erhvervslivet,
stiller nye krav til den enkelte
virksomhed med hensyn til
kvalitetsstyring, anvendelse
af ny teknologi, produktud-
vikling med mere, siger Aase
Johansen videre.

- Det indebærer behov for
om- og opkvalificering af med-
arbejdere på alle niveauer,
idet arbejdsstyrkens uddan-
nelsesniveau i Mere grad end
tidligere vil vre afgørende
for virksomhedernes konkur-
renceevne.

- Tilgangen af unge til ar-
bejdsmarkedet vil i de kom-
mende år vre aftagende, og
derfor vil der vre behov for
om- og opkvalificering af an-
satte. Der vil også i stigende

grad fra medarbejdere stilles
krav om faglig og personlig
udvikling.

- Med de muligheder, der er
for f.eks. jobrotation og or-
lovsmuligheder er uddannel-
sesplanlægning blevet en

stør-reog mere selvstændig ar-
bejdsfunktion end tidligere.
Derfor forventes en stigende
efterspørgsel efter medarbej-
dere, der kan varetage uddan-
nelsesplanlægningen i den en-
kelte virksomhed.

- Og det er netop det, en per-
sonaleudvikler skal kunne. De
skal virke som koordinator
mellem virksomheden, dens
medarbejdere og de forskellige
uddannelses- og kursusudby-
dere, og kunne rådgive om-
kring uddannelsesmulighe-
derne og de støtteordninger,
der kan søges.

I resten af dette år deltager
kursisterne i fælles undervis-
ning i Vejle, og kursisterne
skal finde og formulere en
praktikopgave i samarbejde
med en virksomhed.

De skal så fra begyndelsen
af 1994 arbejde på virksomhe-
den med opgaven, samtidig
med at der bliver mulighed for
individuel undervisning på
kursusstedet i forhold til det
behov den enkelte kursist har.

To fra Horsens
Blandt de 16 kursister er to

fra Horsens. Det er Bo Karls-
høj Riis, der er 30 år og uddan-
net forstkandidat, og Jens-
Anthon Bach, 33 år, der er ud-
dannet bankassistent med ti
års arbejde i bankverdenen og
examineret assurandør med
fern års praktisk erfaring in-
denfor området.

Flles for dem er, at de in-
den starten på RACU-kurset
var i vikarjob, men uden mu-
lighed for at fortsætte i jobbe-
ne.

- Mine planer med en ud-
dannelse som forstkandidat
var naturligvis at blive skovri-
der og vre med i
langtidsplanlægning af skovbruget, si-
ger Bo Karlshøj Riis.

Men disse jobs er få nu om
stunder, og derfor har jeg fat-
tet interesse for personaleud-
vikler-kurset. Vi er 16 kursi-
ster med forskellig baggrund
og viden, og vi skal forstå at
Ore virksomhederne
opmærksom på, at vi har noget
at tilbyde, som de har brug
for. For mit eget vedkommen-
de har jeg f.eks. en viden, som
trindustrien kan drage nyt-
te af.

Jens-Anthon Bach gik bog-
stavelig taget fra et vikariat til
RACU-kurset.

- Allerede mens jeg var i vi-
kariatet i Arhus, så jeg en an-
nonce for kurset, og den fan-
gede straks min interesse, si-
ger han. Jeg har altid gerne
villet arbejde med mennesker
- ismr unge mennesker - og
efter kurset håber jeg på at
kunne få et job f.eks. indenfor
Arbejdsformidlingen eller
kommunal jobformidling.

Begge kursister er enige
om, at »vi har en hel masse at
tilbyde virksomhederne".
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