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Coworking i grænseområdet

Tønder, den
29.08.2019

Arbejdsmarkeds-projekt Fit4Jobs@WaddenC opstiller et mobilt kontor til at præsentere nye arbejdsformer

SÜDERLÜGUM/ TØNDER – Moderne arbejdsform, væk fra faste mødetider og arbejdshverdagen på kontoret – Nu kan
det afprøves i Nordfriesland.
CoWorkLand placeres på markedspladsen i Süderlügum(tæt på den dansk-tyske grænse) fra den 2. til 30.
september. Der kan lejes arbejdslokaler på halvdags-basis, mødelokale til smågrupper eller en arbejdsplads, som man
deler med andre kreative mennesker og som giver mulighed for sparring. Kontormiljøet har allerede været i St. PeterOrding i juli og i Husum i august måneden. I Süderlügum skal det mobile kontor primært tjene som et mødested for det
grænseoverskridende, dansk-tyske samarbejde. CoWorkLand drives af Heinrich-Böll Stiftung og det dansk-tyske
Interreg5a-projekt „Fit4Jobs@WaddenC“ (F4J) står for selve opstillingen og et varieret (ramme)program. På www.boellsh-digital.de/coworkland/arbeitsplatz-buchen/ bookes arbejdspladserne gratis. Programmet for CoWorkLand og
tilmeldingsblanketten til åbningsceremonien i Süderlügum findes på https://event.wfg-nf.de/.
Til åbningsarrangementet torsdag den 5. september 2019 fra kl 15.00 holdes der tale ved Heinz Maurus, Kreispräsident
for Kreis Nordfriesland, Rainer Eggers, borgmester af Süderlügum og Ulrich Bähr fra Heinrich-Böll-Stiftung i SlesvigHolsten. Efterfølgende inviterer F4J-teamet alle tilstedeværende på kaffe og kage, samt blive inspireret af CoWorkLand.
F4J er et grænseoverskridende projekt i Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland samt deres
erhvervsfremmeorganisationer. Ligeledes samarbejdes der med det Syddanske Universitet (SDU) og Handelsskolen i
Tønder.
Planlagte begivenheder i CoWorkLand Süderlügum er en tresproget international coworking-idéworkshop den 11.09.,
sketchnotes-workshop den 12.09. og en pitch-workshop den 16. og 27. september, hvor det handler om at præsentere
ideer og koncepter på en kort og overbevisende måde (at "pitche").
"Coworking er allerede meget mere udbredt i Danmark end det er i Tyskland," forklarer Jan J. Diers, F4J-projektleder
hos Tønder Kommune. "Vi vil udveksle ideer med vores sydlige naboer om fordelene ved tværfaglige arbejdsgrupper og
invitere virksomheder eller interesserede til at samarbejde kreativt."
Junior projektmanager Ina Kruse fra Wirtschaftsförderung Nordfriesland tilføjer: "CoWorkLand i Süderlügum er åben for
enhver, der er interesseret i nye arbejdsformer og ønsker at blive inspireret."
Kontaktperson i forbindelse med CoWorkLand er Ina Kruse fra F4J (i.kruse@wfg-nf.de).
Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for
Regionaludvikling.

Afsender: Tønder Kommune, Vestergade 9, 6270 Tønder, www.f4j.dk
Kontakt: Ina Kruse, i.kruse@wfg-nf.de eller på +49 (0)4841 6685-25
Find os også på Facebook og LinkedIn (Fit4Jobs at WaddenC)

