Tag med til Esbjerg og få indblik i offshore
Grønlands Arbejdsgiverforening inviterer grønland- forventninger og krav til lokale underleverandører
ske virksomheder til at besøge offshore virksomhe- fokus på kursusaktiviteter og sikkerhedsuddander i Esbjerg torsdag den 9. september 2010
nelser
fokus på geografi og logistik som udfordring
Esbjerg er center for de danske offshore aktiviterundvisninger i et offshore træningsanlæg, en proterne i Nordsøen, og byen repræsenterer derfor
duktionshal og på basehavnen i Esbjerg
de specialkompetencer, der er opbygget gennem mange år. Det er lykkedes GA at få en række
Besøget skal ses som en naturlig forlængelse af
relevante operatører til at dele ud af deres viden og konferencen om offshore virksomhed i Grønland,
erfaring.
der finder i Ilulissat den 3.-5. september - samt
som optakt til Offshore Center Danmarks årsdag
Formålet med besøget er at øge kendskabet til
fredag den 10. september.
offshore branchen, herunder at få konkretiseret:

Program:
08.00-08.45

Cimber Sterling: Kastrup Lufthavn-Billund Lufthavn

09.00-10.00

Charter bus fra Billund lufthavn til Esbjerg

10.00-11.00

AMU-VEST Esbjerg, Spangsbjergmøllevej 304, 6705 Esbjerg:
Velkomst og visioner for den grønlandske offshore branche
v/direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark.
Strategisk planlægning i virksomheden: forberedelser til offshore industri
v/ Sigurd Bløndal, Danperform Consulting.
Præsentation af Esbjerg Erhvervsudvikling
v/ Erhvervschef Kristian Bendix Drejer, Esbjerg Erhversudvikling

11.00-12.30

AMU-VEST ESBJERG:
Præsentation af offshore kurser v/AMU-Center Vest
Rundvisning i Offshore Træningscenter
v/ Uddannelseschef Poul Viggo Fischer, AMU-Vest Esbjerg

12.30-14.00

Frokost, DANBOR

14.00-18.00

DANBOR:
Præsentation af supply virksomhed: geografi som udfordring
Senior afdelingschef Steen O. Hansen, Danbor
Rundvisning i produktionshalen
ESBJERG HAVN:
Præsentation af Esbjerg Havn: logistik som udfordring
Direktør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn
Rundvisning i basehavnen

18.00-19.00

Forfriskning

19.00-20.00

Charter bus til Billund Lufthavn

21.20-22.05

Cimber Sterling: Billund Lufthavn-Kastrup Lufthavn

Tid: Torsdag den 9. september 2010
Sted: Dagens program starter på AMU VEST Esbjerg, Spangsbjergmøllevej 304, 6705 Esbjerg. Herefter
fortsættes til Danbor, Kanalen 1, 6700 Esbjerg, og herfra videre til Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg.
Transport: Der arrangeres fælles bustransport rundt i Esbjerg
Deltagere: Offshore virksomhedsbesøget er tilrettelagt for grønlandske virksomheder, som ønsker viden
og inspiration til at forberede sig til kommende offshore aktiviteter i Grønland
Pris for deltagelse: GA-medlemmer gratis – ikke medlemmer 500,- kroner
Rejse- og evt. opholdsudgifter afholdes af den enkelte deltager.
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