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Vi ønsker godt nytår, og vi glæder os til et godt samarbejde om at skabe vækst og
udvikling. 
I den forløbne uge har der været Børn- og Ungetopmøde i Kommunernes Landsforening i
Aalborg. Her blev Hedensted Kommunes Masterplan for skole/erhvervssamarbejdet, og
HOP-IN, præsenteret for mere end 300 deltagere fra hele landet. Valg af
ungdomsuddannelse fylder meget for eleverne i folkeskolernes afgangsklasser i øjeblikket.
Vi håber, at HOP-IN aktiviteterne og andre samarbejder med erhvervslivet giver dem det
bedst mulige grundlag for at vælge netop den ungdomsuddannelse, som er rigtig for dem.
Vi glæder os til et godt samarbejde om at implementere masterplanen og lancere nye
initiativer omkring skole/erhvervssamarbejdet.   
Anders og Johannes
Hedensted Erhverv 
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Mangler du medarbejdere?
Jobcenter Hedensteds serviceberedskab hjælper din virksomhed med f.eks. at
 - rekruttere arbejdskraft
- fastholde sygemeldte
- etablere virksomhedsrettede forløb 
Serviceberedskabet har hjælpen og informationen til din virksomhed 
Læs mere om serviceberedskabet 
Tag kontakt til os på jobcenter@hedensted.dk eller 7975 5400

Mangler du højtkvalificerede udenlandske medarbejdere?
Workindenmark er et professionelt offentligt tilbud til alle virksomheder, der har behov for
at finde højtkvalificerede medarbejder uden for Danmark. Vi samarbejder med store
virksomheder, der er vant til at orientere sig globalt og med mindre virksomheder, der
prøver det for første gang.
Vi rekrutterer din næste udenlandske medarbejder hurtigt, effektivt – og gratis. Læs mere
eller kontakt Claus Bang Møller, cba@workindenmark.dk , tlf. 72 22 33 81

Respekt, for de der går i behandling
Vidste du, at mens et alkoholproblem ofte føles skamfuldt og tabubelagt, så oplever man
respekt og opbakning fra pårørende og omverdenen i det sekund, man går i behandling?
Kender du en person, som har brug for hjælp, så arrangerer Hope.dk lige nu en
landsdækkende kampagne for de drikkende selv, og de pårørende. 
Tag kontakt til Rusmiddelcenter Hedensted 79741310 eller læs mere

HVAD SKER DER I HEDENSTED KOMMUNE

Nytårskuren 2016
280 veloplagte deltagere mødte frem til vores nytårskur. Stemningen var i top, og
gæsterne kunne høre spændende taler fra Borgmester Kirsten Terkilsen og Erhvervs- og
vækstminister Troels Lund Poulsen.

Kirsten Terkilsen præsenterede bl.a. Hedensted Kommunes nye vækstinitiativ, som
indeholder gratis byggesagsbehandling og kortere sagsbehandlingstid.
Gæstetaler, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen talte også om vækst, da han
præsenterede regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”.

På nytårskuren blev Årets Erhvervspris 2015 uddelt.  Vinderen var Aarstiderne, som med
stor glæde modtog prisen. Læs mere
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IVÆRKSÆTTER

Bolden er givet op til kampen om IVÆRKSÆTTERPRISEN 2016
- Vinderne får et mentorforløb med nogle af Danmarks dygtigste erhvervsledere 
Er du Østjyllands mest ambitiøse iværksætter, eller kender du en, som fortjener at få prisen
i 2016? Så indstil virksomheden til Business Region Aarhus Iværksætterpris her.

INNOVATION

Har du en god idé?
Nu er det blevet lettere for de midtjyske virksomheder at komme i kontakt med
InnoBooster, og få hjælp til at udvikle deres ideer til nye produkter, services eller
processer, som gør dem mere konkurrencedygtige. 
En hotline til InnoBooster-ordningen, som investerer i mindre virksomheders udviklingsideer
med op til 5 mio. kr er netop etableret.
Hotlinen har nummeret 70151619

Har du brug for et Innonvationstjek?
Få et Innovationstjek hvor InnovationsAgenterne sammen med jer identificerer
indsatsområder, der med rette fokus kan blive til noget stort, og hvor I bliver vejledt i
forhold til next step. 
InnovationsAgenterne kommer fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. De har
både praktisk og faglig viden om teknologisk innovation, som vi er klar til at tilføre din
virksomhed. Læs mere om Innonvationsagenterne
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Infomøde for iværksættere - den 8. februar i Tørring
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 betyder, at du er
bedre rustet til at komme i gang. 
Afsæt 2,5 time af din tid – måske den vigtigste investering inden du går i gang. Læs mere
og tilmeld dig her

Gratis kick-off møde: Forretningsudvikling med digitale løsninger, 3.2.2016
Arbejder du med digital forretningsudvikling? Så få sparring og ny viden i it-forums nye
netværksgruppe. Vi holder gratis kick off-møde den 3. februar, hvor du kan møde op og
finde ud af, om gruppen er noget for dig. Læs mere 

SESAM-Sverige indbyder til seminar om Industri 4.0 - 11. februar 
Deltag i et seminar, som giver dig et billede af de muligheder som findes til at forbedre
produktiviteten og kvaliteten i produktionen, muligheder for virksomhedens udnyttelse af
digitalisering, samt få eksempler på hvordan virksomheder udnytter den tekniske
udfordringer i tæt samarbejde med sin organisation.   
Kom og hør foredragsholdere fra Scania, Chalmers, Rockwell Automation, Prevas,
Blueinstitute, Aalborg Universitet og Lund Universitet. Læs mere og se program

FLERE GODE HISTORIER EFTERLYSES

Del din gode historie med os
Vi bringer gerne artikler og viden fra erhvervslivet, som kan inspirere andre
erhvervsdrivende, så har du en oplevelse, en nyhed eller anden viden, der kan have
interesse for andre, hører vi gerne fra dig. Ko n t a k t 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
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