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VI HAR BEHOV FOR DIN INDSIGT

Når du udfylder spørgeskemaet, bidrager du med vigtige informationer fra dit land, som vil:

 >  påvirke udbuddet af uddannelser og kurser, som kan sikre, at de ansatte og frivillige i sektoren har de færdigheder 

og kompetencer, der er behov for;

 > hjælpe med at udforme beskæftigelses- og karrierevejledning.
 

Tak for at du tager dig tid til at gennemføre denne vigtige undersøgelse. 

DEN FØRSTE EUROPÆISKE ARBEJDSGIVERUNDERSØGELSE 
MED FOKUS PÅ FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER I 

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESSEKTOREN

HJÆLP MED AT FORME FREMTIDENS ARBEJDSSTYRKE I IDRÆTS- OG 
BEVÆGELSESSEKTOREN

Undersøgelsen er en del af ESSA-sportsprojektet, som er finansieret af Europa-Kommissionen gennem Erasmus+. 
Undersøgelsen er koordineret af European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) og er et tværnationalt 
initiativ på tværs af hele EU, der involverer 18 nationale partnere og fem europæiske netværk.

Projektets fulde titel er ‘European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity’ (ESSA-Sport).

Formålet med projektet er at forbedre udbuddet af færdigheder og kompetencer i sektoren. Arbejdsgivernes 
syn på sektoren er afgørende for, om projektet bliver en succes, og undersøgelsens resultater vil blive benyttet i 
udarbejdelsen af:

 > 28 nationale rapporter og handlingsplaner – én for hvert EU-medlemsland.

 > Den første europæiske analyse af beskæftigelse, færdigheder og kompetencer på tværs af hele idræts- og 

bevægelsessektoren.

 > Det første EU-topmøde om færdigheder og kompetencer i idræts- og bevægelsessektoren (2019).

Idræts- og bevægelsessektoren vokser, forandrer sig og bliver vigtigere for Europas sociale og økonomiske fremtid. Vi 
tilstræber gennem undersøgelsen at præsentere arbejdsgivernes syn på den virkelighed og de udfordringer, idræts- 
og bevægelsessektoren står over for, samt at komme med anbefalinger for fremtidig handling. 
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