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Vi har haft mange gode ansøgere til det ledige job som erhvervschef.
Jakob Thøisen fra Palsgaard og Søren Eslund fra Eslund Husbyg
repræsenterede Industrien og håndværksbranchen i
ansættelsesudvalget. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at tilbyde
jobbet som erhvervschef til Carsten Steffensen, som tiltræder sit nye job
3. april 2018. Carsten har en stærk industribaggrund, og nogle kender
ham fra sine godt 10 år hos HECO International A/S i Hedensted hvor
han, som CEO, udviklede virksomheden til at blive verdens førende
leverandør af  stempelpakdåser til skibsmotorer. Carsten har stor
international erfaring, og han kommer senest fra et job som regional
salgschef hos Carl Zeiss A/S. Læs pressemeddelelse.
Vi glæder os til at hilse Carsten velkommen.  
 
De bedste hilsner
Johannes Grane Larsen

GENERELT FRA HEDENSTED KOMMUNE

Årets Iværksætter i Hedensted Kommune 
Kender du en iværksættervirksomhed, som du mener fortjener en
anerkendelse og et skulderklap for dens måde at drive virksomhed på. Så
er det nu, du skal tilmelde den. Læs mere om Iværksætterprisen
Deadline for indstilling af kandidater er den 1. maj. Send en kort

begrundelse til johannes.larsen@hedensted.dk

LEDELSE

Find hoved og hale i den nye dataforordning
Kender du nogen, der har svært ved at finde rundt i den nye
dataforordning? Så kan de med fordel gør brug af PrivacyKompasset.
Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen har netop lanceret en revideret version
af PrivacyKompasset, der er tilpasset de nye regler, så virksomheder kan
få svar på basale spørgsmål og teste, om de overholder de nye regler.

MARKEDSANALYSE

Støtte til test af prototyper og serviceydelser
Markedsmodningsfonden giver tilskud til private virksomheders test af
prototyper. Det giver dig mulighed for at undersøge, om dit produkt eller
serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder. Læs
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serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder. Læs
mere om kravene for ansøgere her. 
Første led i ansøgningsprocessen er en telefonisk præscreening, og disse
er der netop nu åbent for. Det er dog vigtigt, at ansøgeren først læser
ansøgningsvejledningen. 
Der er begrænset antal pladser, så kender du nogen, der kunne have
interesse i støtte fra Markedsmodningsfonden, er det med at opfordre
dem til at søge om en telefonisk præscreening med det samme!

ØKONOMI

SKAT's BOGFØRINGSGUIDE 
Momsfrit 1. marts. Som selvstændig har du meget at tænke på, og
regnskab og bogføring er måske ikke lige det, der kommer først. 
Det kan også tage tid at finde ud af, om en given udgift kan trækkes fra,
eller hvordan den egentlig skal bogføres. 
Med SKATs Bogføringsguide får du hurtigt og let svar på, hvilke bilag du
kan få fradrag for, og hvor meget du kan trække fra. Du skal blot svare
på et par enkle spørgsmål, så får du svar på, om bilaget giver fradrag, og
hvordan det skal bogføres. Læs mere og få bogføringen på plads

ARRANGEMENTER

Iværksætterinfomøde - onsdag den 21. marts
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. Alle er
velkomne - det er gratis. 
Læs mere og tilmeld dig her

Dialogmøde for byggebranchen 5. april kl. 16.00 i Stouby
Kom og hør om vores nye byggesagssystem, 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. Hedensted
Kommune inviterer på stegt flæsk efter mødet. Læs mere og tilmeld dig
her

Tænker du digitalt i din virksomhed? - 16. april kl. 8.00
Udnytter du det digitale potentiale i din virksomhed?
Vi står overfor en digital omstilling, der går hurtigere end nogensinde før.
Danmark taber terræn og den digitale omstilling vil få stor betydning for
dig som erhvervsdrivende, både i form at muligheder og udfordringer.
Deltag i vores vækstdag og bliv klogere på, hvordan du udnytter dine
muligheder for at skabe vækst. Læs mere og tilmeld dig her
 

Kursusdag for nøglepersoner i virksomheder med udenlandske
medarbejdere - 9. april kl. 11.30
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medarbejdere - 9. april kl. 11.30
Har I udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen? Giver dette
anledning til nogle sproglige udfordringer, så er der hjælp at hente. Med
vores nøglepersonkursus sætter vi sproglig opkvalificering af
udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen på dagsordenen. I

samarbejde med Sprogcenter Vejle indbyder vi nøgleperson til kursusdag
i Vejle, læs mere

Brug dit netværk - fredag den 23. marts 2018 fra kl. 8.00 – 9.30
i Kolding
- hvad vil det egentlig sige at netværke, og hvordan gør man det i
praksis?

Nu har du igen mulighed for at deltage i et First Mover Morgenmøde på
SDU Kolding. Denne gang er emnet: Personlige netværk – og du får som
sædvanlig både en teoretisk og en praktisk vinkel på emnet.   
Vi sætter fokus på, hvordan du kan blive bedre til at udnytte det store
potentiale, som ligger gemt i dit netværk. Målet er at give dig mulighed for
at reflektere over din måde at netværke, samt god inspiration til at
arbejde mere bevidst med netværk i arbejds- og privatlivet. Læs mere og
tilmeld dig her
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