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Sommeren er over os, og vejret har vist sig fra den bedste side – lad os håbe, at det holder
hele sommeren. I øvrigt en sommer med masser af sport fra allerøverste hylde.

Sommertid er desværre også højsæson for kreative svindlere, og vi vil gerne gentage den
årlige advarsel imod falske fakturaer eller mærkelige anmodninger om pengeoverførsler,
som til stadighed tikker ind rundt omkring i danske firmaer. Vores gode råd er at have styr
på jeres godkendelsesprocedurer, også henover ferieperioden.

Regeringen har netop meldt ud, at vi har højkonjunktur her i Danmark, og det kan mærkes
alle steder – det buldrer derudaf til alles glæde… men, for der er jo altid et men, manglen
på kvalificeret arbejdskraft er støt stigende, og det skal vi alle være med til at løse. En af
de mange muligheder er at opkvalificere ufaglærte og få disse medarbejdere over i et
voksenlærlingeforløb. Det hjælper vi gerne med. 

Et andet nyt og spændende tilbud her i kommunen er Erhvervsakademi Danias
uddannelsesstation, som vi byder velkommen. Vi håber, at I vil gøre det samme og ikke
mindst tage godt imod de studerende, som jo skal ud og have praktikpladser hos jer. 

Vækstmulighederne i disse opgangstider er mange, og der findes i øjeblikket en del
tilskudsmuligheder, som vi gerne tager en snak med jer om. Giv os et ring, og så tager vi
den derfra. 

I går udkom Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Hedensted
Kommune har taget et solidt spring op til en 11. plads, hvilket selvfølgelig glæder os.   

Jeg håber, at I kommer til at nyde jeres velfortjente ferie, og vi glæder os til at se jer tilbage
og klar til nye initiativer. Vi har flere aktiviteter i støbeskeen til efteråret, som vi glæder os
til at præsentere efter ferien.   

God ferie og de bedste hilsner 
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev
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Hedensted Kommune tager et solidt spring i Dansk Byggeris årlige måling
Dansk Byggeri har lanceret sin årlige måling af erhvervs- og byggevenlige kommuner.
Hedensted er gået frem fra en 24. til en solid 11. plads. Det skyldes blandt andet positive
højdespring på følgende områder: Åbningstider for erhvervsaffald, Udbudspolitik og
Arbejdsgarantier samt Skole-virksomhedssamarbejde. Analysen måler alene på objektive
faktorer. Læs målingen her på www.erhvervsvenlighed.dk

CEO’ere var fotomodeller for en dag
En mand i hvid pels rider en diset morgen hen over en bar mark på ryggen af et rensdyr. En
anden danser breakdance på gulvet i produktionslokalet, mens en tredje tænker store
tanker i sin kontorstol, der er placeret midt på en mark med udsigt til E45.

I en række helsides annoncer i JP og Politiken agerer direktørerne fra fire virksomheder i
Hedensted Kommune modeller i en række utraditionelle erhvervsannoncer. Læs mere

Vinderen af Iværksætterprisen 2018
31-årige Vivi Truelsen har med næsten udelukkende sukker og vand skabt iværksætter-
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31-årige Vivi Truelsen har med næsten udelukkende sukker og vand skabt iværksætter-
succesen Hevi Sugaring, som producerer astma- og allergivenlige hårfjerningsprodukter.
Hevi Sugaring er vinderen af Hedensted Kommunes Iværksætterpris 2018. Læs mere

LEDELSE

Voksenlærlinge
Kan din virksomhed opnå tilskud på kr. 20.000 pr. måned under skoleophold, og 30 eller 40
kr. i tilskud under praktik, når du ansætter en voksenlærling, der er fyldt 25 år?
Lærlingen kan være en ledig eller en af dine allerede ansatte ufaglærte. Er de rette
betingelser opfyldt, er muligheden der måske…..
Når du ønsker at ansætte en lærling, så undersøg mulighederne praktisk og økonomisk.
Læs mere

Kontakt Jobcenter Hedensted på tlf. 7975 5400.

Den nye persondataforordning er trådt i kraft, så hvad nu?
Er du klar over hvor længe du må gemme data? Og at du skal kunne dokumentere, at din
virksomhed overholder forordningen? Herunder dataminimering – korrekt opbevaring og
ikke længere end højest nødvendig. 
CPR# er forbundet med større risiko og skal derfor passes særligt på. 
Det er ledelsen, som er dataansvarlig – typisk den administrerende direktør.

Du kan teste din virksomhed med dette screeningsværktøj

Lyt til podcast fra Erhvervsadvokaten Delacour og bliv klogere på GDPR - 4 x 15 min.
Introduktion
Grundregler for god dataskik
Databehandleraftaler
De registreredes rettigheder

Studerende giver ny viden til din virksomhed
Et nyt samarbejde mellem VIA University College, Aarhus Universitet og  Dansk Produktions
Univers gør det let for din virksomhed at samarbejde med studerende, som kan medvirke til
at skabe vækst og udvikling. Læs mere og kontakt Lone Jakobsgaard hos Dansk
Produktions Univers for at høre om mulighederne.

ARRANGEMENTER

Iværksætterinfomøde - den 18. september 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
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