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Mens løvet falder, har vi etableret et kursusforløb for alle de gode mennesker, som går med spændende tanker om at
starte virksomhed. Der har allerede været fin søgning til vores tiltag, og vi har haft nogle gode aftener sammen. Vi
fortsætter med disse tiltag og glæder os til at møde endnu flere kommende virksomhedsejere.  
 
Hvem skal have Erhvervsprisen 2019? Vi vil meget gerne have masser af indstillinger fra jer, så tøv ikke med at indstille
den virksomhed, som du synes fortjener prisen. Du kan læse mere om kriterier og nominere kandidater her.
 
Jeg oplever dagligt, som man også kan læse og høre mange andre steder, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Seneste opgørelse fra Hedensted Kommune viser, at der er 507 fuldtidsledige. Det er ikke mange. Den største
arbejdsløshed er iblandt unge imellem 25-29 år, faktisk er hver 10. arbejdsløs i denne gruppe. Jeg tænker, at der er en
del emner til voksenlærlinge her iblandt, så jeg vil opfordre til, at I tager dette i betragtning ude i virksomhederne. Der
kan sagtens være en kommende dygtig faglært medarbejder i denne gruppe, og i øjeblikket er der ekstra
tilskudsmuligheder – det tager vi gerne en snak med jer om.  
 
Endelig vil jeg nævne vores føljeton om FN’s verdensmål – et tema som der tales meget om. I sidste måned arbejdede
alle kommunens 7. klasser med produktion og eleverne var meget bevidste om netop de 17 verdensmål. Læs indlægget
nedenfor og bliv bedre klædt på til at tage en snak med de unge.
 
God læselyst og de bedste hilsner 
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev
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Tillykke til Hedensted Kommunes Gazeller 2018
Gazellerne er på rekordkurs, og de trives godt i Hedensted Kommune. I sidste uge blev ikke færre end 33 virksomheder i
Hedensted Kommune kåret til Gazeller 2018.
En fremgang på ti i forhold til sidste år, en fordobling i løbet af blot fire år og det højeste antal siden 2014. 
På landsplan er der i 2018 i alt 2099 virksomheder, der kan smykke sig med titlen. Heraf er godt hver fjerde placeret i Region
Midtjylland. 
Otte af de nyslåede Gazeller i kommunen har kun eksisteret i fem år, mens den ældste, Nilan A/S, har eksisteret i 31 år.
Natures Collection A/S skiller sig også ud, idet virksomheden er blevet udnævnt som den eneste maratongazelle i Hedensted

Kommune.
Det er Dagbladet Børsen, der hvert år hædrer virksomheder, der har vist kontinuerlig vækst og som minimum fordoblet deres
omsætning eller bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår. Se navnene på de 33 Gazeller
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