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Rap og
hættetrøjer
i kampen
om flere
chauffører
Med hue, hættetrøje og
håndtegn inde midt i en
lagerhal rapper »Pak fra det
pakkende pak« begejstreet
om sit job. Det er i
musikvideoen »Jeg leverer
varen«, der er del af en
rekrutteringskannpagne fra
transportbranchen.

DSV Transport er glad for, at flere gør noget
konkret for at rekruttere chauffører, men foreslår
også, at man gør mere i storytelling i den
indsats. Foto: DSV Transport
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forventer at få brug for op mod
2.500 nye chauffører om blot få
år. Set i det lys - og konkurrencen
om de potentielle medarbejdere
eller uddannelsessøgende - er 3F, Dansk Erhverv og Dl sammen om
rekrutteringskampagnen »Job i Transport«.
Med humor og glimt i øjet har musikvideoen taget de sociale medier med
storm. Den er vist online mere end 2,3 millioner gange, og den er også
kommet på streamingtjenesterne Spotify og Tidal.
I arbejdsgiverorganisationen ATL er man optaget af det videre arbejde, som
musikvideoen ikke kan løfte alene.
- Nu er tiden inde til også at tage fat på de indre linjer og samle de mest
centrale aktører i en fælles indsats for at fylde førerhusene op. Vi har store

forventninger til Transportens Rekrutteringsalliance, som gerne skulle sætte
nye standarder for, hvordan man kan samarbejde om rekruttering på det
danske arbejdsmarked, fortæller Lars William Wesch, direktør i ATL.
Rekrutteringsalliancen består af virksomheder, fagbevægelse, jobcentre og
uddannelsesinstitutioner.
- Vi har steder, hvor kontakten med jobcentrene fungerer godt, og steder hvor
den ikke fungerer godt. Derfor har vi søsat alliancen, så vi får etableret nogle
bedre samarbejder. Og lige nu er status, at vi har fået lavet nogle lange lister
med idéer, som vi så skal til at prioritere, så vi er kun lige begyndt, siger Lars
William Wesch.
DSV Transport, der er en af vognmandsaktørerne, er glade for tiltaget, men
sætter dog spørgsmålstegn ved, om filmen får de unge ind i lastbilen.
Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.epages.dk/erhvervsjaelland/282/
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Blåkildegård skal rives
ned

Sverige giver dig alle
Politiet lå på k
muligheder for en aktiv ville sælge stj
ferie
til ejeren
Her er din guide til en sjovere,
mere vild og aktiv ferie i Sverige
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Vind et hotelophold til
en værdi af 15.000 kr
Hvad ville du vælge? Et
strandhotel med ro og skøn natur?
Deltag nu!

Ny afgørelse: Theos
forældre får alligevel
støtte
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