
Se dette nyhedsbrev i en browser

HIGHLIGHTS - HEDENSTED
ERHVERV

Febuar | NR. 2 | 2018

Nu har du mulighed for at læse forslag til Hedensted Kommuneplan 2017-
2029. Arbejdet startede i februar 2016 med input fra erhvervslivet på
Rohden Gods, hvor fremtidsforsker Jesper Bo Jensen gav sit bud på,
 hvilke krav erhvervslivet forventes at ville stille til sin kommune i 2025. De
mange input gav god værdi i arbejdet med det forslag, som netop er
sendt i høring. 
Se Kommuneplan 2017-2029 og giv dine bemærkninger inden 29. marts
2018.
 
Vi har modtaget 42 ansøgninger til jobbet som erhvervschef. Der er 2
erhvervsvirksomheder, som deltager i ansættelseprocessen. Samtalerne
er igang, og vi forventer at lande en aftale, så vores nye erhvervschef
kan starte i jobbet den 1. april.

De bedste hilsner
Johannes Grane Larsen

GENERELT FRA HEDENSTED KOMMUNE

Udfyltningsplan giver Hedensted sit første uddannelsessted
Fra august/september 2018 starter automationsteknolog uddannelsen op
i Hedensted. Det glæder os meget, da flere af kommunensvirksomheder
netop efterspørger den type arbejdskraft, som uddannelsen leverer. Den

nye uddannelse starter allerede i august/september 2018 i Hedensted
kommune. En uddannelse som gennemføres i samarbejde med
Erhvervsakademi EA Dania i Randers. Vi arbejder på at finde en model,
som passer til virksomhederne i vores område. En model som
kombinerer teori og praktik i tæt samarbejde med virksomhederne. Vi vil
løbende orientere om fremdriften i forhold til den nye uddannelse i
Campus Hedensted, ligesom vi gerne vil have dit og de kommende
studerendes input. Har du spørgsmål, input eller kender du en eller flere
unge, som er interesseret i uddannelsen, så kan du kontakte Johannes
Grane Larsen, mobil 24667142.

Bliv mentor i Hedensted Kommunes Talentspejder korps
Tror du på, at alle unge har evner og talenter? Og har du lyst til at støtte
en ung til at:

se og udfolde sine evner, talenter og karakterstyrker
udvikle sine uddannelseskompetencer
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kende sine læringsstile og intelligenser, så den unge får lettere ved
at lære og sætte mål for fremtiden

Så meld dig til mentorkursus - næste gang mandag den 5. marts
 
Hedensted Kommune samarbejder med Landsforeningen
Talentspejderne, som er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær
organisation, der støtter unge skoleelever i at se og udvikle deres evner
og talenter. Almindelige voksne er mentorer for almindelige unge.

ARBEJDSKRAFT

Har du eller ønsker du udenlandsk arbejdskraft?
Søger du arbejdskraft, som du ikke kan finde i Danmark, kan du lave et
jobopslag til WORK IN DENMARK, som så vil hjælpe med at afsøge
markedet for kandidater på internationale jobmesser.
Se messeoversigt og nytte informationer om det at ansætte udenlandsk
arbejdskraft

Praktik-AUD - ny ordning skal skabe flere praktikpladser
Det danske arbejdsmarked mangler erhvervsuddannede indenfor en lang
række faggrupper. Der er behov for at skabe flere praktikpladser, og at
flere vælger en erhvervsuddannelse. Regeringen og arbejdsmarkedets
parter har indgået en aftale, så alle virksomheder i Danmark skal bidrage
til at uddanne lærlinge/elever. 
Arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelserne, belønnes
mens de, der ikke uddanner tilstrækkeligt, skal betale et ekstra bidrag til
ordningen.
Se 2-minutter film og blive klogere på hvad ordningen betyder i din
virksomhed

VÆKST OG INNOVATION

SE Vækstpulje søger flere projekter
SE Vækstpulje er en pengepulje, som hvert år uddeler op mod 15
millioner kroner til projekter. Puljen ønsker i endnu højere grad at støtte
projekter inden for vækst og innovation.
Læs mere om mulighederne her Det er også her man ansøger.
Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2018.

BYGGERI

Den 30. juni 2018 udløber bygningsreglementet 2015
I perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 er det muligt at
vælge, om du vil søge om byggetilladelse efter BR15 eller BR18. I
ansøgningen skal du gøre det klart, hvilket bygningsreglement du søger
efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.  Læs mere her

EKSPORT

Skal du på Hannover messe, så benyt muligheden og book en-
til-en møder
 I tilknytning til HANNOVER MESSE i april 2018 arrangerer Enterprise
Europe Network ”Technology & Business Cooperation Days”, den 24.-26.
april i Hannover. Det er et mødested for virksomheder, universiteter og
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april i Hannover. Det er et mødested for virksomheder, universiteter og
teknologi-/forskningsinstitutioner m.h.p. at finde samarbejdspartnere
indenfor teknologi og udvikling. Alle, der opretter en profil, kan booke en-
til-en møder.   
Fokus er på: Industry 4.0 and Smart Factory solutions Resource and

energy efficient manufacturing technologies Sustainable Energy &
Mobility. Læs mere her eller kontakt Kurt Bøgild Kristensen på mobil 23 98
39 61.  

ARRANGEMENTER

Vejen til bæredygtig vækst - Onsdag den 21.02.2018 i
Hedensted
Professor Steen Hildebrandt vil stille skarpt på FN´s 17 verdensmål og på
global udvikling i lokalt perspektiv. Markedsudviklingen og
forbrugertendenser har trukket mange virksomheder i mere bæredygtig
retning. Det skaber et marked for bæredygtighed som vokser og vokser.
Læs mere og tilmeld dig her. Der er begrænset antal pladser, så vent ikke
for længe med at tilmelde dig. 
Det er Hedensted kommune og Rugekassen, der inviterer.

Dialogmøde for byggebranchen - 5. april i Stouby
Kom og hør om nyt byggesagssystem, affaldsordning og planlagte
bygge- og anlægsprojekter, og giv os dine input så vi kan lette
sagsbehandlingen og styrke vores lokale samarbejde. Mødet er planlagt i
samarbejde med Dansk Byggeri og er for alle lokale
håndværksvirksomheder og øvrige leverandører. Det er gratis at deltage,
men tilmelding er nødvendig Se invitation og tilmeld dig her

Kig ind i fremtiden - onsdag d 21. februar kl. 13.00-16.30
SiliconValley er verdens innovationscentrum. På Langsøgaard ved Aarhus
kan du få en forsmag på den kommende erhvervsrejse til SiliconValley og
San Francisco.
 
I Sillicon Valley mødes og brydes de ideer, der skaber ”the nextbig thing”
og udfordrer marked efter marked. Det særlige økosystem med adgang
til kapital, verdens stærkeste tech-virksomheder og nogle af verdens
bedste universiteter tiltrækker startupvirksomheder og innovatører fra
hele verden. 
Læs mere om erhvervsrejsen og konferencen

Companydating - 4. april kl. 13.00 - 15.00 i Horsens
Har din virksomhed skuffeprojekter, opgaver til studerende eller mangler I
en praktikant? Company Dating giver din virksomhed mulighed for at
møde nogle af de mange dygtige studerende fra de tekniske og
merkantile uddannelser under VIA Erhverv på VIA University College i
Horsens. Der vil være studerende fra Business, Engineering og Byggeri,
så der er mange forskellige kompetencer at vælge imellem, når du skal
finde det rigtige match til din virksomhed. Læs mere og tilmeld din
virksomhed
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