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Efter en sommer med rekord vejr og rekord høj beskæftigelse, så kalder arbejdet i den
grad igen. For nyligt udgav Bisnode en analyse, som viste at virksomheder i Hedensted
Kommune ligger på 3. pladsen i DK i forhold til indtjeningsevnen i 2017 – Stort tillykke med
det.

En anden dugfrisk 3. plads som er kommet vores vej, er den som vi fik i DI’s årlige måling af
det lokale erhvervsklima. DI analysen blev offentliggjort i går og kan ses her. Desuden kan
du læse borgmester Kasper Glyngø’s kommentar til placeringen her.

Det er jo glædeligt at virksomhederne her i kommunen formår at høste i de gode tider, men
selv i gode tider er der områder, som er ramte – her tænker jeg på landbruget og dets
følgeindustri, som jo på ingen måder har nydt godt af sommerens vejrrekorder.

Det bør jo give stof til eftertanke, om man skal sikre sig i de gode tider og sørge for at
polstre sig til modgang, som jo kan komme før nogen ved af det. I gode (men også i
nedgangstider) er det en god ide at have fokus på bundlinjen. Vi lever alle i en omskiftelig
verden hvor storpolitik og toldmurer også kan få en effekt her i vores lille kommune.

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

Endelig vil vi med denne udgave starte en føljeton om FN’s verdensmål, som vores
Klimakoordinator Merete Valbak har forfattet – god læselyst. 

De bedste hilsner 
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev

GENERELT FRA HEDENSTED KOMMUNE

Unge vil lave robotter og automatiske anlæg
14 unge startede i går på uddannelsen som Automationsteknolog på Spettrupvej 7 i
Hedensted. 
Vi er glade for den flotte tilslutning til uddannelsen og håber, I vil bakke op ved at tilbyde
de unge en spændende praktikplads. Det er både lærerigt og givende alle parter.
Du er velkommen til at kontakte studiekoordinator Kim Bundgaard Jensen, Erhvervsakademi
Dania, 6195 3559 for at høre om mulighederne.

Virksomheder får fleksibel adgang til genbrugspladser i Østjylland
En ny, fleksibel ordning gør det nemmere for virksomheder i de 12 Business Region Aarhus
kommuner at komme af med deres affald 
De 12 kommuner og deres affaldsselskaber er gået sammen om at tilbyde en ny fælles
ordning, hvor virksomhederne kan købe sig adgang til at aflevere affald på
genbrugspladserne på tværs af kommunegrænserne via en simpel SMS-ordning – og
samtidig kan de nøjes med at betale pr. besøg. 
Læs mere

Bliv besøgsvirksomhed for en 7. klasse i vores HOP-IN uge
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Bliv besøgsvirksomhed for en 7. klasse i vores HOP-IN uge
I uge 44 holder Hedensted Kommune iværksætteruge for alle kommunens 7. klasser.
Tirsdag tager alle eleverne klassevis på virksomhedsbesøg for at få et billede af de mange
funktioner og jobmuligheder, der er i en moderne industrivirksomhed. 
Vil du investere et par timer tirsdag 30. oktober 2018, kan I blive vært for cirka 25 elever i
en 7. klasse. 
Tilmeld din virksomhed eller tag en snak med  Johannes Grane Larsen, Hedensted Erhverv
på mobil 24667142. Du kan også læse mere om HOP-IN her.

Undgå sygemeldinger 
Hvis I som arbejdsplads involverer jer når en medarbejder bliver sygemeldt, så vender den
sygemeldte ofte hurtigere tilbage til arbejdet. Det gælder både ved fysisk og mental
sygemelding.
Har du brug for sparring til dette, så tøv ikke med at kontakte Jobcenter Hedensteds
Fastholdelseteam.
Læs mere

FN’s verdensmål og Cirkulær Økonomi
Ord som Cirkulær Økonomi, FNs verdensmål og bæredygtig vækst toner i disse år frem i den
offentlige debat. 
I de kommende nyhedsbreve vil vi dykke mere ned i nogle af verdensmålene for at give et
indblik i, hvordan man kan arbejde med disse. I den sammenhæng vil vi også meget gerne
høre fra jer virksomheder i kommunen, der måske går med de samme overvejelser, eller

måske allerede har fundet nogle gode løsninger. Vi tror, at der er behov for at vi lærer af
hinanden. Læs mere

Her kan du læse mere om delmål og indikatorer

LEDELSE

Kompetenceforløb for virksomhedsledere - start januar 2019
At være virksomhedsleder i dag stiller stadigt større krav til dig som person og til din
organisation. Med forløbet Strategi for vækst i SMV’er klæder vi ejerledere og strategiske
beslutningstagere på til at agere strategisk og fremsynet i en omskiftelig og kompleks
verden præget af digitalisering og disruptive forretningsmodeller. Forløbet er tilrettelagt i
samarbejde med Business Region Aarhus og har specifikt fokus på udfordringer og
muligheder i ejerledede virksomheder/SMV’er med udgangspunkt i lederens rolle.
Læs mere 

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.

VÆKST OG INNOVATION

Skab bedre konkurrenceevne gennem grøn og resourceeffektiv produktion
Måske har I et uudnyttet potentiale, som kan bringes i spil og give en bedre bundlinje.
Gennem dialog, målrettet kompetenceudviklin og sparring kan det nationale initiaiv give din
virksomhed en bæredygtigt kompetenceløft.
Læs mere eller ring og få en snak med erhvervschef Carsten Steffensen, mobil 40840436
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https://jobcenter.hedensted.dk/virksomhed/sygdom,-arbejdsevne-og-fastholdelse/fastholdelsesteamet
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https://www.verdensmaalene.dk/delm�l-og-indikatorer 
https://jobcenter.hedensted.dk/media/5075514/Voksenlaerling2018.pdf
http://bss.au.dk/samarbejde/kurser-og-netvaerk/strategi-for-vaekst-i-smver-kompetenceforloeb-for-ejerledere-og-ledere-i-smver/
https://jobcenter.hedensted.dk/media/5075514/Voksenlaerling2018.pdf
https://www.compress-projekt.dk/


IVÆRKSÆTTERI

Tjeklister og site til nystartede virksomheder
Der er mange ting at holde styr på, når du starter virksomhed. Her dinder du en tjekliste
med de første praktiske trin, der er vigtige at få styr på, så din virksomhed kommer godt fra
start.
På hjemmesiden for iværksættere finder du også en lang række hjælpeværktøjer, som kan
lette dit arbejde med regnskab og indberetning.
Læs mere

ARRANGEMENTER

Iværksætterinfomøde - den 18. september kl. 18.00 
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
 
 

Mentorkursus i Hedensted Kommune - den 3. oktober 
Så er der igen mulighed for tilmelding til mentorkursus for Jobcenter Hedensteds
samarbejdspartnere i virksomhederne.

Mentorkursusdagen giver dig viden om og træning i
* mentorrollen og de opgaver, der følger med
* at opbygge en positiv relation til den borger du er mentor for
* at fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for

Program og information om tilmelding

Company dating - den 3. oktober kl. 13.00 - 15.00 
Ved at deltage i Company Dating får din virksomhed direkte adgang til danske og
udenlandske studerende fra Di-plomingeniør-, Teknologi- og Businessuddannelserne under
VIA Erhverv fra VIA University College.
Formålet  er at give dig mulighed for at høre mere om, hvad de studerende kan tilbyde, og
om der er grobund for et godt match mellem jer.
Læs mere

Persondataforordning - den 10. oktober kl. 8.00 
Mange virksomheder oplever stadig stor usikkerhed omkring EU-persondataforordningen
og dens bestemmelser. Er du en af dem, som er usikker på, hvad forordningen betyder for
dig og din virksomhed? 
Den 25. maj 2018 trådte den nye EU persondataforordning i kraft, og kravene til
datasikkerheden blev skærpet. Overholder man ikke disse krav, venter der store bøder,
som kan gå helt op til 4% af en virksomheds omsætning. 
Kom til seminar, her vil vi give dig et overblik over forordningens betydning, samt komme
med en række praktiske råd til, hvordan I kan leve op til forordningen. 
Tilmeld dig her
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