
Er du virksomhedsejer, leder eller 
medarbejder i en virksomhed, 
som ansætter flygtninge?
Hvis du kan svare ja – så har du måske oplevet, at jeres nye medarbejder  
nogen gange siger eller gør ting helt anderledes, end en etnisk dansker gør?

Vi håber derfor at, du har lyst til at bruge et par timer på at blive klogere på, 
hvordan man undgår at misforståelser udvikler sig.

Vi har hyret kulturformidler og ekspert i konfliktløsning på arbejdspladser,  
Nidal Seide fra Aperian Global, til et mini-seminar, hvor vi med udgangspunkt  
i helt almindelige arbejdssituationer indenfor netop din branche sætter  
fokus på, hvordan du kan blive mere tydelig i dit sprog og dine handlinger.

Du vil få en lang række af gode råd til hvordan, I aktivt inddrager jeres nye  
medarbejdere, så han/hun bliver et aktiv for jeres virksomhed.

Seminaret afholdes
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 15.00-17.00 på Kolding Uddannelsescenter (KUC), 
Ågade 27, 6000 Kolding

Der vil til mødet være kaffe, the og kage.

Tilmelding til arrangementet sker ved at svare på mailadresse: jetf@kolding.dk
med angivelse af virksomhed og navn, samt hvor mange I ønsker at deltage.  
Tilmeldingsfrist er den 8. maj 2018.

Om Nidal Seide fra Aperian Global:

For 30 år siden kom Nidal til Danmark som palæstinensisk flygtning. Hun har første-
håndserfaring med dansk kultur set udefra. 

På dette miniseminar vil hun sætte ord på de tavse kulturforskelle, der er mellem 
dansk og arabisk kultur, og du kan også høre hende fortælle om, hvordan hun efter 
30 år i Danmark stadig kan misforstå situationer, som har rod i forskellig etnicitet. 

Nidal har igennem årene hjulpet mange nye borgere til at få 
fodfæste på det danske arbejdsmarked.  

”Med den her viden kan 
vi eliminere rigtigt man-
ge spørgsmål.  
Jeg vil også tænke an-
derledes, når jeg sidder 
foran jobkonsulenten”

KIM KNUDSEN,  
F&B MANAGER, 
SCANDIC KOLDING

”Jeg sidder her og får en 
masse aha oplevelser. 
Det her skal vi jo sige til 
vores medarbejdere.  
Det er så vigtigt at vi ved, 
hvad det er de kommer 
med”

OTTO SKAK, 
DIREKTØR,
SLOTSØBADET


