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Så blev det forår, og forhåbentlig bugner din virksomheds ordrebøger. Husk at du altider
velkommen til at tage fat i Hedensted Erhverv, hvis du har brug for sparring eller input til at
få hjulene til at køre enten hurtigere eller mere ressourcebevidst.
 
Hos Hedensted Erhverv har vi haft travlt. Vi har igennem vinteren fået flere lokaler og
medarbejdere. På Spettrupvej 7b har vi åbnet Rugekassen i de nye rammer. Her er målet
at trække endnu flere dygtige iværksættere til kommunen. Noget vi havde meget succes
med i 2018. Denne udvikling skal fortsætte, blandt andet via forskellige initiativer fra vores
side.
 
Dansk Produktions Univers, eller DKPU, er flyttet med til Spettrupvej i den nye konstellation
som et f.m.b.a. I Hedensted Erhverv er vi glade for samarbejdet med DKPU, da de har de
fornødne redskaber til virkelig at rykke vore lokale produktionsvirksomheders produktivitet i
den rigtige retning. Hvis du står med en udfordring i din produktionsvirksomhed, vil vi varmt
anbefale DKPU som udviklingspartner.
 
De bedste hilsner 
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev

INNOVATION

Sæt skub I jeres serviceudvikling i unikt samarbejde med Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (TI)er blevet en del af projektet Servitize.DK, der skal hjælpe danske
virksomheder med at sætte skub i deres serviceudvikling.
Her i opstartsfasen har (TI) plads til en håndfuld fremstillingsvirksomheder, som tør se
udfordringerne i øjenene.
Ved at deltage i Servitize.DK får du mulighed for at accelerere din virksomheds
serviceudvikling sammen med kompetente serviceudviklere i et fuldt finansieret forløb, der
strækker sig over de næste 3-4 måneder.
Du og din virksomhed udvikler i fællesskab med vores konsulenter et servicekoncept, der
giver jer en mere stabil forretning og indtjening, højere omsætning og som samtidig

opfylder flere af kundernes behov på en mere fyldestgørende måde.
Interesseret ? Så tag fat i Carsten Christiansen på cc@teknologisk.dk eller 72203024.
Du kan også læse mere her

UDDANNELSE

Få 10.000 kroner til videreuddannelse via omstillingsfonden
Hvis du er faglært eller ufaglært har du nu mulighed for at få betalt din videreuddannelse
på akademi- og diplomniveau med op til 10.000 kr. pr. år. Det vil sige, at du deltager
GRATIS på uddannelsen, hvis den koster op til 10.000 kr. Dette gælder frem til 2021.
Pengene kommer fra den såkaldte Omstillingsfond og kan bruges til at betale for korte fag
og længere uddannelsesforløb på op til 10.000 kr. om året.
Læs om du kan få gratis videreuddannelse, og hvordan du gør her

ARRANGEMENTER

Iværksætterinfomøde - den 9. april kl. 18.00 i Horsens
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
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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
 
 

Foredrag om CSR og bæredygtighed - 25. april kl. 19.00 i Rugekassen, Hedensted
Med et reduceret eller gennemtænkt ressourceforbrug ved implementering af social
ansvarlighed kan du øge din bundlinje. Klodens ressourcer kommer stadig højere på
dagsordenen hos mange forbrugere både indenfor b2c og b2b. Ved at gentænke din
virksomheds strategi i forhold til at handle samfundsansvarligt, kan du faktisk tilføre dine
produkter en merværdi i kroner og ører, samtidig med at du reducerer omkostninger på
længere sigt. Og du kan fremvise et bedre resultat på den tredobbelte bundlinje; planet,
people and profit. Læs mere herunder og meld dig til, inden der bliver fuldt booket.  
Læs mere og tilmeld dig her
 
 

Iværksætter på vej - 8. maj i Hedensted
Få styr på din idé, det praktiske, salg og indtjening. Kurset starter kl. 17.00 og holdes i
Hedensted. Kurset er delt op i tre trin og holdes over tre aftener.

Du kommer i dybden med:
DIN FORRETNINGSIDÉ - 8. maj kl. 17.00 - 21.00
DET PRAKTISKE SALG - 28. maj kl. 17.00 - 21.00   

INDTJENING - 19. juni kl. 17.00 - 21.00

Undervejs skal du løbende udvikle og tilpasse din forretningsidé. Du behøver ikke have styr
på alting, når du starter. Læs mere og tilmeld dig her
 
 

LAD OS SLÅ ET SLAG for det sociale ansvar - 3. maj i Hedensted Golfklub
Vi i Code of Care er en række virksomhedsledere, der tager et socialt ansvar i vores
virksomheder, og vi vil gerne inspirere dig som lokal virksomhed til også at tage et socialt
ansvar.

Kom og deltag i en hyggelig dag med gode snakke - og scor Hole in One i forhold til,
hvordan socialt ansvar kan give mening i din virksomhed.

Læs mere og tilmeld dig her
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