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Jeg vil gerne starte med at sige tak for alle de hilsner og lykønskninger, som jeg har
modtaget her i mit nye job. Det bliver rigtig spændende at lære jer alle at bedre at kende,
og jeg ser frem et godt samarbejde med alle de gode og driftige virksomheder i
kommunen. Jeg glæder mig også til at kunne smide ”nyt i job” skiltet, men der er meget nyt
at lære, så I må bære lidt over med mig her i starten.
 
Nu skal det ikke handle mere om mig. Fokus skal være på jer og jeres virksomheder, og
derfor vil jeg rigtig gerne møde jer derude i jeres hverdag. Både Johannes og jeg har altid
tid at kigge ind og høre om jeres udfordringer, og hvad vi kan hjælpe jer med. Så hvis vi
ikke når at ringe til dig først, så giv os et ring eller send en mail.
 
Siden sidst har Hedensted Erhverv afholdt en konference om digitaliseringen og Industri
4.0. Mere end 100 erhvervsfolk fra virksomheder i kommunen havde valgt at bruge en
formiddag på dette emne, hvor vi fik taget hul på vores alle sammen fremtid. Video (2 min.)
med indtryk fra dagen 
 
De bedste hilsner
Carsten Steffensen
Hedensted Erhverv
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Fremdrift i forberedelserne til automationsteknologuddannelsen
Vi arbejder på flere fronter med etablering af uddannelsen til automationsteknolog. Vi
arbejder på at finde de fysiske rammer og på at nå ud til interesserede virksomheder og
interesserede studerende.
Tirsdag den 22. maj 2018 inviterer vi unge til at høre om den nye
automationsteknologuddannelse ved en event hos Kjærgaard. Her er du er velkommen til
præsentere din virksomhed for de unge. Kontakt campuskoordinator Kim Bundgaard Jensen
hos EA Dania eller læs mere om eventen

Digitaliseringskonferencen var vores startskud til at arbejde med de udfordringer og
muligheder fremtidens teknologier byder på. Det vil helt sikkert komme til at betyde mange
forandringer for vores virksomheder og måden at drive dem på. Udkommet af konferencen
blev en stribe emner, som deltagerne gerne vil have, at vi arbejder videre med. Vi har
efterfølgende bedt om en prioritering af de indkomne emner og resultatet kan ses
nedenunder.
Vi vil nu ligge os i selen for at lavet et spændende program for den næste periode, og det
vil der blive informeret om løbende. De kommende aktiviteter vil naturligvis være for alle
interesserede, og vi vil også gerne høre fra dig om ideer til andre emner end de allerede
listede.
Hedensted Erhverv har desuden oprettet en LinkedIn gruppe ”Digital omstilling -
Hedensted Erhverv”, hvor du er velkommen til at melde dig ind. Her vil vi forsøge at samle
og dele den viden, vi støder på omkring emnet og samtidig give mulighed for at dele
erfaringer med hinanden.

Top 5 til digitalisering
1) Persondataforordning 
2) Cybersikkerhed 
3) Digitaliseringens begrænsninger – findes det?
4) Organisatioriske udfordringer med industri 4.0 
5) Sensorik workshop (Sensorpakken fra Ålborg Universitet)
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https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.hedenstederhverv.dk
https://www.youtube.com/watch?v=URZGlnia5F0&feature=youtu.be
http://www.campushedensted.dk/gratis-event/
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/75-inspirationsaften-talentspejdere
https://dinvirksomhedonline.dk/succes-online-events
http://www.campushedensted.dk/gratis-event/
http://www.hedenstederhverv.dk/ivaerksaetter/informationsmoeder
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/164-digital-omstilling
https://hedensted.nemtilmeld.dk/
http://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/nyhedsbreve


EKSPORT

Eksportfokus på USA og Canada 
Eksportseminar i Herning den 15. maj kl 13-16. Her kan du høre om mulighederne for at
etablere eksport eller øge eksporten til Nordamerika. Desuden vil de økonomiske og
politiske forhold blive berørt og endelig kan du høre hvilke sektorer, der fokus på fra dansk
side. Tilmeld dig her
 

Eksportfokus på Filippinerne
Eksportseminar i Aarhus den 24. maj kl 13-16. Her kan du høre om mulighederne for at
etablere eksport eller øge eksporten til Filipinerne. Desuden vil de økonomiske og politiske
forhold blive berørt, og endelig kan du høre hvilke sektorer, der fokus på fra dansk side. 
Tilmeld dig her
 

ARRANGEMENTER

Inspirationsaften med Talentspejderne 7. maj kl. 16.30
Det er vigtigt at motivere de unge til at se deres egne styrker, talenter og potentialer.
Talentspejderne og mentorer arbejder med de unge for at øge deres selvværd og få dem
igang med en ungdomsuddannelse. 

Hør mere om det at være mentor og mød foredragsholder og Protektor for Talentspejderne
i Danmark Christine Feldthaus. Se invitation og TVSyd-indslag. 
Tilmeld dig her
 

Mød de unge som søger viden om automationsteknologuddannelsen - 22. maj   Vi
inviterer de unge til at høre om den nye automationsteknologuddannelse ved en event hos
Kjærgaard. 
Du er velkommen til at præsentere din virksomhed for de unge, ønsker du det, så kontakt
campuskoordinator Kim Bundgaard Jensen hos EA Dania.
Læs mere om eventen

Iværksætterinfomøde - den 23. maj kl. 19.00 
Vil du undgå de fejltagelser, som andre har begået?  Start med et gratis informationsmøde,
som giver dig et godt udgangspunkt for at komme videre. Mødet er for alle, og du får
værdifuld information og værktøjer, der ruster dig bedre til at komme i gang.  Afsæt 2,5
time af din tid – måske den vigtigste investering, inden du går i gang. 
Alle er velkomne - det er gratis. 
Læs mere og tilmeld dig her
 
 

Succes online - Få viden og praktiske redskaber - Hedensted 15. maj og 29. maj
På Succes Online arbejder du i mindre hold. Her tager vi udgangspunkt i dine konkrete
udfordringer.
Nogle af landets bedste og mest erfarne eksperter formidler indholdet, så du er sikker på
at få den bedste hjælp til at opnå Succes Online.
Læs mere og tilmeld dig her
 
 

Nye helte og uddeling af Iværksætterprisen - den 7. juni kl. 16.00 
I Hedensted Erhverv synes vi, alle iværksættere er helte.
Vi hylder iværksætterne for deres vilje, lyst og mod til at starte virksomhed, ligesom Årets
Iværksætterpris uddeles. 

https://www.imidt.dk/events/15maj-fokus-paa-usa-og-canada/
https://www.imidt.dk/events/24-maj-export-steps-fokus-paa-filippinerne/
https://www.tvsyd.dk/nyheder/13-03-2018/1930/samtaler-har-hjulpet-skoletraette-mads-videre-i-uddannelse?autoplay=1#player
http://www.hedenstederhverv.dk/media/5115958/invitation-talentspejderne.pdf
https://www.tvsyd.dk/nyheder/13-03-2018/1930/samtaler-har-hjulpet-skoletraette-mads-videre-i-uddannelse?autoplay=1#player
https://hedensted.nemtilmeld.dk/135/
http://www.campushedensted.dk/gratis-event/
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/235-informationsmoede-for-ivaerksaettere
https://dinvirksomhedonline.dk/succes-online-events


Iværksætterpris uddeles. 
Borgmester Kasper Glyngø og Hedensted Erhverv byder på champange og mundgodt samt
mulighed for at snakke med mange af vores samarbejdspartnere omkring vækstpakker,
venturekapital og meget mere.
Læs mere om Iværksætterprisen - og Tilmeld dig her
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Frameld dig denne e-mail-liste

http://www.hedenstederhverv.dk/ivaerksaetter/ivaerksaetterprisen
https://hedensted.nemtilmeld.dk/138/
http://www.hedenstederhverv.dk
mailto:mail@hedenstederhverv.dk
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