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Så er foråret over os, og vi kan mærke at det spirer overalt. I Hedensted
Erhverv har vi travlt med at planlægge vores næste erhvervstænketank.
Vi har fokus på, hvordan vi gør vores fælles erhvervsprofil attraktiv, og
derved sikre at kvalificerede medarbejdere helt naturligt søger mod vores
område. Hvad er det for en historie, vi fortæller til hinanden, og hvordan
får vi de gode historier ud til et bredere publikum uden for kommunen? Vi
skal sikre at alle medarbejdere, finder vores erhvervsliv spændende og
sikre at de ser gode karrieremuligheder i vores område, så din
efterspørgsel af medarbejdere kan indfries.

I løbet af de næste par måneder, kan du indstille kandidater til Årets
Iværksætterpris. Læs mere om prisen og kriterierne. Send navn og
kontaktperson på virksomheden og lidt tekst om, hvorfor du synes netop
denne iværksætter skal vinde Hedensted Kommunes Iværksætterpris
2017.
 
Mange hilsner
Anders og Johannes
Hedensted Erhverv 

GENERELT FRA HEDENSTED KOMMUNE

Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat 
Staten udbetaler bonus til private virksomheder, der har en udlænding
ansat. Der er også en bonus til virksomheder (både private og offentlige),
der har en udlænding ansat i IGU. Læs mere 

Ros til Hedensted fra beskæftigelsesminister 
”Det er ikke, fordi Hedensted er væsentligt bedre stillet end andre
kommuner. Det er, fordi Hedensteds politikere, jobcenter og erhvervsliv
er dygtige til sammen at hjælpe ledige i arbejde.” 
Sådan begrunder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i et
debatindlæg i Horsens Folkeblad 6. marts, at Hedensted Kommune i
øjeblikket har landets laveste ledighed på 2,3 pct. 
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Teambuilding og event
Har din virksomhed brug for en ”ryste sammen dag”, teambuilding eller
lave noget anderledes før firmafesten, så læs mere via dette. 
Læs mere  
 
 

IVÆRKSÆTTERI

Business Region Aarhus Iværksætterpris 
Iværksætterprisen er årets iværksætterfest, hvor vi hylder Østjyllands
succesfulde iværksættere. I løbet af aftenen den 2. maj uddeles tre priser
til de nominerede, der får os til at sige "WOW" af begejstring. Læs mere
og indstil virksomheder

ARRANGEMENTER

Omvendt messe 6. april i Hedensted
Kom og mød ledige som ”brænder” for at komme i gang og vær med til
at gøre en forskel. Omvendt messen er stedet hvor de ledige tilbyder
deres arbejdskraft og virksomhederne lytter.
Har du fx arbejdsopgaver indenfor Pasning af grønne områder –
Oprydning – Pakke opgaver - Lettere produktion – Rengøring - eller andre
opgaver
Så er omvendt messen stedet, hvor du kan gøre en forskel.
Programmet indeholder indlæg fra beskæftigelsesminister Troels Lund
Poulsen og Birgit Aaby med "EN LØVINDES BEKENDELSER”. Se det fulde
program og tilmeld dig

Internet of Things - 16. marts i Ikast
Få inspiration til at komme i gang med IoT-løsninger, som kan bidrage til
at booste deres forretning.
Internet of Things (IoT) handler om at gøre produkter smarte og koble
snart sagt alt på det "udvidede internet" - til gavn for forbrugerne, men i
høj grad også for producerende virksomheder, der med nye teknologiske
muligheder og optimal udnyttelse af store datamængder (Big Data) kan
opdyrke nye forretningsområder på grundlag af eksisterende produkter.
Læs mere
 

Tag med til Nordtyskland 29. - 30. marts
Er du underleverandør og producent indenfor metal- og maskinsektoren,
så tag med Håndværksrådet til Nordtyskland.
Læs mere om de tre ting de tyske virksomheder især lægger vægt på
hos de danske underleverandører
 

Deltag i Company Dating 5. april 2017 hos VIA i Horsens
Her kan du møde et bredt udvalg af både danske og internationale
studerende fra VIA Erhverv. 
De studerende er typisk nysgerrige efter at høre om muligheden for at
deltage i projekter, praktikker eller studiejob. 
Samtidig er Company Dating en god mulighed for at profilere din
virksomhed overfor de studerende og fortælle om, hvad I arbejder med,

http://www.kano-udlejning.dk/event-teambuilding/
http://www.businessregionaarhus.dk/da/Events/Ivaerksaetterprisen.aspx
http://www.hedenstederhverv.dk/media/4181426/OmvendtMesse_invitation_2017.pdf
http://www.itforum.dk/vis_arrangement.asp?AjrDcmntId=4260&title=Intelligente produkter - s�dan kommer din (produktions)virksomhed med p� vognen#.WL6xMZeJSLV
http://dau.dk/aktivitetskalender/calendarevent61


virksomhed overfor de studerende og fortælle om, hvad I arbejder med,
og hvordan I arbejder. Læs mere  
 
 
 

Fabrikken i Skyen 6. april 2017  
Dansk Automationsselskab inviterer til konference hos Microsoft 6. april
2017. Her kan du få overblik over teknologier samt gode bud på
teknologitrends og fremtidige forretningsmuligheder for maskinbyggere
og slutbrugere. 
Læs mere og tilmeld dig
 
 

FLERE GODE HISTORIER EFTERLYSES

Del din gode historie med os
Vi bringer gerne artikler og viden fra erhvervslivet, som kan inspirere
andre erhvervsdrivende. Hvis du har en oplevelse, en nyhed eller anden
viden, der kan have interesse for andre, hører vi gerne fra dig. Kontakt
Ulla Holm Kaas | ulla.kaas@hedensted.dk | Tlf. 7975 5006

Vi forbeholder os retten til at vurdere historiernes relevans og aktualitet,
før vi bringer dem i nyhedsbrevet

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722 Hedensted | Tlf. 79755287
| mail@hedenstederhverv.dk

Frameld dig denne e-mail-liste
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