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Digital omstilling, disruption, Big Data og Industri 4.0 er nogle af de aktuelle begreber som
møder os i mange sammenhænge. Hedensted Erhverv sætter derfor fokus på hvad
begreberne dækker, og hvordan vores virksomheder kan udnytte mulighederne. Håber vi
ses til vores arrangement på Hotel Vejlefjord 16. april 2018, hvor du kan du møde
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, som har sendt denne videohilsen til virksomheder i
Hedensted kommune fra sit nylige besøg i Silicon Valley. 
 
Automationsteknolog er navnet på den nye uddannelse, som starter i august 2018 i
Hedensted kommune. Forberedelserne er i fuld gang i et godt samarbejde med EA Dania i
Randers, som er ansvarlig for uddannelsen. Tirsdag den 22. maj 2018 holder vi en
spændende event for de unge, som ønsker at få mere viden om uddannelsen og
jobmulighederne i de mange lokale virksomheder, der bakker op om uddannelsen.  
 
De bedste hilsner
Carsten og Johannes
Hedensted Erhverv

GENERELT FRA HEDENSTED KOMMUNE

Hjælp os med at finde kandidater til Årets Iværksætterpris 
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

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
 

Er du danser eller bænkevarmer? - 24. arpil kl. 16.30 - 19.30
Når en leder træder frem som rollemodel, inspirerer det til vækst og resultater.
Kim Fogh hjælper ledere til at træde i karakter med en teori, han kalder
"Danser/Bænkevarme-modellen". 
Find ud af, om du mest er på dansegulvet, eller om du holder dig på bænken. Kom til
foredrag og få en energifyldt og inspirende oplevelse med Kim Fogh fra Leadership
Lighthouse på Borre Knob. Læs mere

Find internationale samarbejdspartnere
Enterprise Europe Network kan gratis hjælpe med at finde udenlandske
kunder/leverandører/partnere til teknologiudvikling – der er mulighed for at møde
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kunder/leverandører/partnere til teknologiudvikling – der er mulighed for at møde
potentielle forretningspartnere på CEBIT (11.-15. June 2018 in Hannover) eller du kan
kontakte projektleder Kurt Bøgild Kristensen fra Væksthus Midtjylland på mobil 23983961.

ARRANGEMENTER

Tænker du digitalt i din virksomhed? - 16. april kl. 8.00
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen og Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen giver
deres bud på, hvordan I kan udnytte mulighederne i de mange nye digitale begreber og
metoder. Henrik Blikfeldt fra Syddansk Universitet giver sit bud på, hvordan
produktionsvirksomheder kan komme i gang med den digitale omstilling.
Læs mere og tilmeld dig her
 

 Iværksætterinfomøde - tirsdag den 24. april 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 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
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