Hjælp til gæster, der vil vide mere om at bo og arbejde i Ringkøbing-Skjern
Nu er der hjælp af hente, når feriegæsterne spørger om mulighederne for at arbejde og bo fast i vores
dejlige ferieområde. Ringkøbing-Skjern Kommune har netop åbnet en tysk og engelsk udgave af
hjemmesiden www.flytmodvest.dk, der kan give gæsterne svar. Dermed imødekommer vi et ønske,
der tidligere er fremsat fra turismebranchen.
De tyske og engelske sider er helt særligt målrettet til de behov, som udlændinge har, når de overvejer
at søge job eller flytte til Danmark og Ringkøbing-Skjern Kommune. Det vil sige, at der ikke bare er tale
om en oversættelse af den danske udgave af flytmodvest.dk, så ved at henvise interesserede feriegæster til hjemmesiden giver I dem adgang til brugbare og relevante oplysninger.
På de engelske og tyske sider gives der blandt andet forslag til, hvordan man fra udlandet kan søge
både job og bolig, og der er en helt konkret opskrift – trin for trin - på, hvad den enkelte skal gøre, når
beslutningen er taget: Lige fra proceduren omkring arbejds- og opholdstilladelser, anskaffelse af
skattekort til blandt andet NemID, Dankort og CPR-nummer. Det kan ellers være lidt af en jungle at
finde ud af afhængig af, hvor i Verden du kommer fra. Netop disse sider kan også være brugbare for jer
som virksomheder, når I selv ansætte personale fra udlandet.
De nye sider på tysk og engelsk på flytmodvest.dk omfatter blandt andet også grundlæggende oplysninger om Danmark, danskere, det danske skatte- og velfærdssystem og mulighederne for at lære
dansk gratis. Der er også helt konkrete råd fra udlændinge, der selv er flyttet til Ringkøbing-Skjern
Kommune.
I er meget velkomne til at sætte vores logo (vedlagt) og link på jeres hjemmesider eller Facebooksider. På den måde kan I også være med til at øge interessen for både bosætningen i kommunen og de
vækstvirksomheder, der forsøger at tiltrække arbejdskraft til kommunen. I kan linke til den danske
hovedside, www.flytmodvest.dk, hvor de nye udgaver også kan vælges via flag, eller I kan linke direkte
til den engelske udgave www.flytmodvest.dk/english eller til den tyske www.flytmodvest.dk/deutsch.
I må naturligvis også meget gerne linke til en eller flere af sprogudgaverne på jeres Facebook-sider.
Vi hører også gerne fra jer, hvis I har et eller andet spændende projekt i gang eller på vej. Vi promoverer gerne de gode historier, der præsenterer vores område, på vores Facebook-side:
www.facebook.com/flytmodvest.dk/. Skriv blot til webredaktionen@flytmodvest.dk

Initiativet til hjemmesiden www.flytmodvest.dk er taget for flere år tilbage i et samarbejde mellem en række lokale virksomheder
og kommunen, men siderne administreres nu af Ringkøbing-Skjern Kommunes sekretariat for Profilering og Bosætning.

