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LIBERAL ALLIANCE

Inge Christiansen
...kommunen skal servicere
borgerne - ikke omvendt.

Selvstændig i 2013?
Eller lige startet egen virksomhed?

Så tag på iværsætterkursus, og få styr 
på din forretningsmodel, økonomi, 
markedsføring og salg. 

Deltagelse er for borgere som bor eller 
har en virksomhed i Køge eller Ringsted 
kommune.

For mere information:
www.ringsted.dk/erhverv. Eller kontakt 
erhvervskonsulent Lisbeth Eichen Tlf. 4064 7340

Praktisk information:
Start mandag den 21. oktober og de 
6 efterfølgende mandage 
fra  kl. 18.00-21.30

Sted:
Den Kreative Matrikel
Garnisonen 38 
4100 Ringsted

Pris:
800,- kr. inkl. 
kursusmateriale og 
forplejning

Tilmelding:
Senest d. 17.oktober 2013
På www.ringsted.dk/erhverv 

Køge 
Erhvervsservice

Den lille teknik, 
der gør den store 
forskel
24. oktober, kl. 19.00-21.00
v/Anne Marie Piepenbrinck
Teaterbygningen, Galleriet
Bag Haverne 1, 4600 Køge

Tilmelding på 
tlf. 7022 2979

Foredraget er gratis!

Det kan koste virk-
somheden millioner 
af kroner, hvis en an-
sat hentet fra udlan-
det forlader sit job 
inden for 1 år. Virk-
somheden Relocare 
fra Køge har hjulpet 
et utal af danske 
virksomheder med 
at fastholde og til-
trække udenlandske 
medarbejdere.  

Har en virksomhed ud-
peget sig en udenlandsk 
kandidat, som de gerne 
vil ansætte, hjælper Relo-
care med at hente og ef-
terfølgende fastholde kan-
didaten. 

Bag sådan en proces er 

der meget på spil – økono-
mi, boligforhold, kulturel-
le forhold og ikke mindst 
familien. 

Undersøgelser viser, at 
65 % af mislykkede ud-
stationeringer bunder i 
familieanliggender. 

Som det eneste bureau 
i Danmark hjælper Relo-
care hele vejen rundt om 
en udstationeringsproces 
– fra international skat til 
familiens integration.

Start virksomhed nu!
Stifter af Relocare Else 
Christensen har gennem 
5 år selv afprøvet livet 
som arbejdende i udlan-
det. Ideen til virksomhe-
den udsprang af hendes 
tidligere arbejde, et spe-
ciale hun skrev under 
sin efteruddannelse, og 
en begejstret professor 
der beordrede hende til at 
starte virksomhed. Hvil-
ket hun gjorde. 

- I min undersøgelse i 
specialet fokuserede jeg 
på »hvad er de afgørende 
parametre, for at en uden-
landsk kandidat takker ja 
til jobbet? Hvorfor valg-
te de at blive eller rejse?« 
Resultaterne viste, at det 
faktisk ikke var skatten 
elle en god løn, der var det 
afgørende. Det, der var 
behov for, var rådgivning 
og hjælp hele vejen rundt 
om indslusningsproces-
sen eksempelvis økono-
mi, kulturelle forskelle 
og familielivet. På davæ-
rende tidspunkt var der 
ingen virksomheder, der 
leverede en samlet råd-
givningspakke. Min pro-
fessor Pernille Berg sagde 
»du starter virksomhed 
nu«. Jeg var under barsel 
og havde intet at miste, 
men drive nok til at prøve, 
fortæller Else Christensen 
ejer af Relocare.

Hun fi k hurtigt vind i 

sejlene, og med et ønske 
om hjælp til udvikling og 
plads til at vokse i, fl ytte-
de Relocare ind i det nye 
erhvervscenter på Galo-
che Allé 15, som drives af 
Køge Erhvervsservice.

- Før jeg fi k set mig om, 
havde jeg en virksomhed, 
som fra starten leverede 
til de største virksomhe-
der i Danmark. Nu mang-
lede jeg blot et sted, hvor 
jeg kunne få hjælp til at 
udfolde min virksomhed 
endnu mere. Valget faldt 
på det nye erhvervsmiljø 
i Køge, hvor jeg kunne få 
daglig vejledning og føl-
ge Køge Erhvervsservices 
kurser og fyraftensmøder, 
fortæller Else Christen-
sen. 

Alle skal inddrages
Relocare er i dag den ene-
ste virksomhed i Dan-
mark, som leverer hele 

paletten indenfor inter-
nationalisering til både 
medarbejdere, familier, 
topledere og teams. Det 
er netop en af årsagerne 
til, at Relocare har så stor 
succes. Det er nemlig ikke 
nok kun at tilbyde en god 
løn, medarbejderne skal 
indstilles på et arbejdsliv 
i udlandet, virksomheden 
skal klædes på til at mod-
tage den ansatte og sidst, 
men ikke mindst skal der 
tages hånd om hele fami-
lien. 

Udover at tiltrække 
udenlandske medarbejde-
re har Relocare med suc-
ces hjulpet virksomheder 
med at fastholde medar-
bejdere, der ellers ville 
have været rejst og der-
med sparet virksomheden 
for et klækkeligt beløb. 
At det lykkes Relocare 
at fastholde medarbejde-
ren skyldes, at Relocare 
blandt andet har fundet 
arbejde til ægtefæller, 
hjulpet med at få startet 
et socialt netværk op og 
fundet fritidsaktiviteter 
for hele familien.

Vellykket udstationering 
kræver mere end god løn

www.lunahobby.dk
Else Christensen.

Om Relocare
Relocare er et kon-
sulentbureau, som 
leverer professionel 
og samvittighedsfuld 
rådgivning. Konsu-
lenterne hos Relocare 
giver virksomheder-
ne det bedste grund-
lag for at tiltrække og 
fastholde internati-
onale medarbejdere. 
Gennem vejledning 
styrker Relocare virk-
somhedens nuvæ-
rende medarbejderes 
internationale mobi-
litet og den kulturelle 
forståelse. Derudover 
hjælper Relocare virk-
somheden med at tage 
godt imod medarbej-
dere, som er hjem-
vendt fra udlandet. Se 
mere om Relocare her 
www.relocare.dkErhvervscenteret - 

Huset i
Den Hvide By

Sammen med Køge 
Bugt Erhvervscenter 
og Vækstfabrikken 
driver Køge Erhvervs-
service Huset på Ga-
loche Allé i Den Hvide 
By. Med erhvervsloka-
lerne i Den Hvide By 
har Køge Erhvervs-
service de bedste 
rammer for at samle 
iværksættere og virk-
somheder til kurser, 
foredrag og en-til-en 
møder. Iværksættere 
og mindre virksomhe-
der kan også leje sig 
ind og få adgang til en 
moderne arbejdsplads 
og et skræddersyet 
vækstforløb. Større 
virksomheder tilbydes 
sparringsforløb, der 
tager udgangspunkt i 
deres behov. 

Køge
Erhvervsservice

Køge Erhvervsservice 
er et gratis tilbud til 
både iværksættere og 
etablerede virksom-
heder, som er bosat i 
Køge Kommune. Gen-
nem kurser, fortro-
lig vejledning og ar-
rangementer hjælper 
Køge Erhvervsservice 
iværksættere og virk-
somheder videre i for-
bindelse med udvik-
ling, vækst og opstart 
af virksomhed. 


