
Stay relevant
Case competition

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

Navn:
Adresse:
Web:

Virksomhedens navn og adresse

Navn:
Titel:
Telefon:
Mail:

Kontaktperson(er)

Navn:
Titel:
Telefon:
Mail:

Virksomhedsbeskrivelse



Stay relevant
Case competition

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

Udfordring(er)



Stay relevant
Case competition

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

Billede/graf/diagram


	Navn: Erhvervsskolen Vestjylland
	Adresse: Vestergade 42, 6900 Skjern
	Web: www.erhvervsskolenvestjylland.dk
	Navn_2: Claus Tobler
	Navn_3: 
	Titel: Direktør
	Titel_2: 
	Telefon: 28896059
	Telefon_2: 
	Mail: ct@evborris.dk 
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Erhvervsskolen Vestjylland (EV) er en Socialøkonomisk Virksomhed, der tilbyder bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse, for sårbare og udsatte mennesker. Vores Vision: Livsglæde, udvikling og nye mulighederVores Mission: Vi ønsker at bidrage til, at flere udsatte borgere bliver en integreret del af fællesskabet.Værdigrundlag: Tryghedsskabende, faglig velfunderet, ærlig, grundig, meningsfuld og ligeværdig tilgang, med det formål, at skabe de bedste betingelser og muligheder for det enkelte menneske.EV tager imod udsatte mennesker, der eksempelvis ikke har mulighed for at tage en ordinær uddannelse og henvises til en STU (særligt tilrettelagt uddannelse) Vi tager også imod mennesker, der skal afklares til mulig beskæftigelse, eksempelvis mennesker der er tilkendt ressourceforløb. Fælles for vores elever og kursister er, at de ofte har diagnoser, er kognitivt udfordrede og har sociale og personlige problemstillinger, der gør, at de ikke kan klare sig i det ordinære uddannelsessystem, eller falder udenfor arbejdsmarkedet. Vores forløb er tilrettelagt i form af praktisk orienteret undervisning og beskæftigelse på vores produktionsværksteder. Som socialøkonomisk virksomhed er vi optagede af at påtage os et socialt ansvar og opererer med to bundlinjer - en social og en økonomisk. Vi skal være en økonomisk bæredygtig virksomhed og samtidig er vores mission at bidrage til, at flere udsatte borgere bliver en integreret del af fællesskabet. Et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden, så vi kan udvikle vores beskæftigelses- og uddannelsesforløb og samtidig bidrage til jobmuligheder for udsatte internt og eksternt.Vi har etableret butik, webshop, catering, landbrugs- og produktionsvirksomhed, med det formål at medvirke til, at skabe arbejdspladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.Madleverancen (https://erhvervsskolenvestjylland.dk/madleverancen/) – mad med socialt ansvar, er vores mad ud af huset koncept, med fokus på god mad, lokale råvarer koblet med socialt ansvar.EV-shoppen (https://evshoppen.dk/) – er vores egen fysiske butik, og webshop, hvor vi præsenterer og sælger produkter fremstillet på vores egne værksteder.Landbruget – drives med fokus på dyrevelfærd, og græsning og pleje af naturarealer. Der fremstilles kvalitets kød fra lam, svin og kødkvæg.Vi er godkendt som botilbud og har 35 elever som bor på skolen under deres ophold. De resterende elever og kursister er i dagsforløb. EV har 28 ansatte og tilbyder forløb for op til 60 daglige elever og kursister. 
	Udfordringer: Vores udfordring er at få markedsført og øget kendskabet til vores butik EV-shoppen og webshop af samme navn, herunder særligt at sælge den gode historie om, at vi er en socialøkonomisk virksomhed, samtidig med at vi ønsker at sælge vores produkter, der i høj grad er fremstillet på vores egne værksteder.  Erhvervsskolen har p.t. 3000 følgere på facebook https://www.facebook.com/Erhvervsskolenvestjylland/?ref=bookmarks (det er den mest benyttede kanal, men har også profiler på instagram og LinkedIN). KommunikationsopgaveUdarbejd en digital strategi for Erhvervsskolen, så kendskabet til EV-shoppen øges og fortællingen om, at Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed styrkes.I forbindelse med udarbejdelse af den digitale strategi må I gerne overveje følgende:Hvor kan EV med fordel kommunikere og skabe øget fokus på butikken, hvilke kanaler kan med fordel benyttes til det formål? Hvilke kanaler vil være optimale at benytte, og skal EV i højere grad fokusere på bestemte målgrupper?
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