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Vi fik skudt 2018 godt igang med vores nytårskur, hvor mange af jer
deltog.
Planlægning af forårets aktiviteter, som sætter fokus på den digitale
omstilling, er i fuld gang. Vi håber, at se dig til vores arrangementer i løbet
af året og vil sætte pris på at høre fra dig, hvis du har input eller forslag.
 
2018 bliver også året, hvor Hedensted Kommune får ny erhvervschef,
stillingen er opslået og kan søges frem til 24. januar. Se stillingsopslaget
her og del det gerne med potentielle kandidater. Ansættelsesprocessen
bliver gennemført i samarbejde mellem erhvervslivet og Hedensted
Kommune.

De bedste hilsner
Johannes Grane Larsen
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Nytårskur – mere end 300 lokale erhvervsfolk deltog
Borgmester Kasper Glyngø holdt nytårstale, adm. direktør Flemming
Jakobsen, Hotel Vejlefjord var gæstetaler og satte fokus på deres digitale
omstilling. Årets Erhvervspris blev uddelt til JUAL A/S, som får prisen,
fordi virksomheden med succes har formået at skabe vækst såvel
nationalt som internationalt, men også fordi adm. direktør Anders Kjær
Jørgensen er en både aktiv og synlig aktør i lokalområdet. Læs mere og
se billeder fra nytårskuren her

EKSPORT

Vil du sælge mere i udlandet? - Gratis E-bog til download
EKF Danmarks Eksportkredit har udgivet en E-bog som handler om gode
råd til virksomheder, der vil øge eksporten. E-bogen handler lidt om
penge og meget om mennsker. Man kan i E-bogen læse om at give dine
kunder et bedre tilbud og at huske at kunden er et menneske ligesom dig.
Læs og download E-bogen her

ARRANGEMENTER

Eksport til de nordiske og baltiske lande - Mandag den.
22.01.2018
It-forum og de danske ambassader i Norden-Baltikum inviterer til et
eftermiddagsarrangement med fokus på eksport af danske it-løsninger.
De danske it-løsninger er eftertragtede på de nordiske og baltiske
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De danske it-løsninger er eftertragtede på de nordiske og baltiske
markeder. Danmark er kendt for sine veludviklede it-løsninger og danske
kompetencer inden for it-området er derfor i høj kurs. Arrangementet
foregår ved INCABA A/S, Åbogade 15, 8200 Aarhus N i Mødelokale 5 og
6.
Læs mere og tilmeld dig her

Let´s care - Together - Torsdag 01.02.2018 - Løsning
Task Force Hedensted inviterer til en inspirerende aften omkring
rummelighed i din virksomhed. Kom og hør direktør Peter Nørgaard
fortælle om "den mangfoldige bundlinje". Senere fortæller sanger og
foredragesholder Jacob Haugaard om "Mit liv udenfor - og vejen tilbage".
Arrangementet holdes hos SP Pack A/S, Helge Nielsens Allé 8, 8723
Løsning. Tag din partner, ledergruppe, bestyrelse eller medarbejder med
til en aften og vær med til at fejre det fælles ansvar.
Læs mere og tilmeld dig her

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.
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