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Miljøet på dagsordenen – fra udfordring til nye markedsmuligheder   
Valget er udskrevet og valgkampen er godt i gang. Erhvervspolitisk fylder miljø meget; de
fleste partier vil arbejde for en stramning af lovgivningen. Det vil give udfordringer, men
forhåbentlig også muligheder. De teknologier, som skal udvikles for at reducere vores
aftryk på miljøet, vil blive efterspurgt verden over. Især hvis man som virksomhed knytter sit
arbejde og sine kommende produkter op på FN’s verdensmål.  
 
Ledelseskonference med verdensmålene som tema  
Vi er i fuld gang med at forberede en ledelseskonference, som vi holder den 30. september
i år. Her vil vi gøre snakken om verdensmålene operationaliserbar og få begreberne ned i
øjenhøjde. Vi håber, at det kan inspirere rigtigt mange lokale virksomheder i Hedensted
Kommune til, hvordan man kommer i gang eller kommer videre med arbejdet. Det glæder vi
os til.  
 
Rugekassen  
Vi er også glade for at have overtaget ansvaret for vores iværksættermiljø, Rugekassen, og
har i Hedensted Erhverv sat endnu mere fokus på iværksætteriet. Vi hjælper meget gerne
de næste virksomheder godt fra start med tiltag som iværksættercaféer, iværksættermøder
og vejledning i forhold til samarbejder med lokale aktører i erhvervslivet.
 
De bedste hilsner 
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev
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FN’s 17 verdensmål som kompas   
FN’s verdensmål også kaldet SDG (Sustainable Development Goals) bredes ud med stor
kraft i øjeblikket. Det er et begrebssæt, som rigtig mange arbejder intenst med alle steder
på kloden. De 17 verdensmål har været med til at give fornyet opmærksomhed på
bæredygtighed. Ifølge DI er kendskabet til verdensmålene iblandt deres medlemmer steget
fra 32% – 63% i perioden fra 2017 til 2018.   

Langt de fleste store virksomheder arbejder aktivt med verdensmålene, og med at gøre
deres produktion mere bæredygtig. Men det giver også god mening for mindre
virksomheder – der kan være penge at spare, man bliver en mere attraktiv arbejdsplads og
de løsninger, som bliver fundet, kan blive et fremtidigt forretningsområde. Altså et
banebrydende produkt, som kan sælges til andre virksomheder, der også arbejder med
tilsvarende problemstillinger.  

Vi efterlyser gode lokale cases fra virksomheder, som arbejder med FNs Verdensmål - har
du en, så kontakt Carsten Steffensen, mobil 40840426.

Er I klar til kloge hænder ?
Tørring Gymnasium får ny fire-årig EUX-uddannelse 
En samarbejdsaftale mellem gymnasiet og Learnmark Horsens om en ny EUX-uddannelse
kvalificerer eleverne til en karriere inden for bygge- og anlægsbranchen. Efter
sommerferien i 2020 starter det første hold gymnasieelever på en EUX-uddannelse for
byggeri. Undervisningen i gymnasiefagene foregår på Tørrring Gymnasium, mens den
praktiske, håndværksmæssige del finder sted hos Learnmark i Horsens. Eleverne skal i
halvandet år af den i alt fire-årige uddannelse i praktik hos lokale virksomheder og
håndværkerfirmaer.
Læs pressemeddelelse og artikel i Vejle Amts Folkeblad
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LEDELSE

Obligatorisk certificering af varebilschauffører
OBS! Arbejder din virksomhed med transport af gods for andre? Så skal dine chauffører pr.
1/7 2019 have en ny tillægsuddannelse, udover et kørekort i kategori B, samt
kvalifikationsuddannelsen for varebilschauffører. Klik på linket og læs mere om de
specifikke krav. I artiklen finder du også vejledning til konkrete uddannelsessteder, hvis du
har behov for at opkvalificere dine chauffører. 

Energieffektivisering
Energistyrelsen har for nyligt offentliggjort en række temasider om energieffektivisering for
fremstillings- og produktionsvirksomheder. Eksempelvis i forhold til ventilation, LEAN, ovne,
udsugning mv. 
Læs mere

DIGITALISERING

Bliv skarp på IoT-sikkerheden i dine produkter
Hold hackere ude af dit digitale produkt – og gør cybersikkerhed til din konkurrencefordel!
Industriens Fond og projektpartnerne bag CIDI – Cybersecure IoT in Danish Industry –

inviterer 20 danske virksomheder til at deltage i interviews og virksomhedsforløb.
Udfyld en interessetilkendegivelse, hvis du vil kontaktes for at høre mere om muligheden
for at blive blandt de 20 danske virksomheder, der skal bane vejen for sikrere produkter på
nettet. Læs mere og udfyld skema her
Efter du har udfyldt formularen, modtager du en mail med detaljer om næste skridt.

EKSPORT

Ny virksomhedsguide om e-handel i EU
En ny guide skal gøre det lettere for virksomheder at finde hoved og hale i reglerne for e-
handel i Europa. I guiden findes et overblik over reglerne for markedsføring, persondata,
cookies og geoblokering samt en virksomhedsrettet tjekliste med 10 spørgsmål man som
virksomhed skal overveje i forbindelse med salg til andre EU-lande. Læs mere og udfyld
skema her

Fællesstand på HI-messe
I et samarbejde med Dansk Erhvervsfremme tilbyder HI - Skandinaviens største teknologi-
og industrimesse igen i år rabatter på fællesstande ved årets messe i Herning d. 1. – 3.
oktober 2019.
Kunne du tænke dig at tilbyde lokale virksomheder deltagelse på en fællesstand til
reducerede priser og samtidigt styrke netværket med andre DEF-udstillere?
Læs mere

TILBUD OG AKTIVITETER

Iværksættermiljø med inspirerende faciliteter
Rugekassen er et tilbud til nystartede iværksættere, som har brug for møde- og
kontorlokaler med adgang til trådløst netværk, skærme, tavler, køkken og frokoststue.
Samtidig bliver man en del af et miljø med andre iværksættervirksomheder. 
Hedensted Erhverv holder løbende kurser og temaaftener om iværksætteri i Rugekassen. 
Er du interesseret, så kontakt os for en snak og et evt. besøg i Rugekassen.

Iværksætterinfomøde - 6. juni i Hedensted
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

http://www.hedenstederhverv.dk/virksomhed/obligatorisk-certificering-af-varebilschauffoerer
https://sparenergi.dk/erhverv/industri-og-produktion
http://marketing.alexandra.dk/acton/media/35392/cidi?sid=TV2:iaYgW4cYl
https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-virksomhedsguide-om-e-handel-i-eu
https://www.danskerhvervsfremme.dk/wp-content/uploads/2019/04/Hi-messen-2019.pdf


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 

Gå-hjem-møde onsdag 12. juni kl. 16.00 - 18.30.
Vækster din virksomhed, og har du brug for et tilskud eller et lån for at komme hurtigt og
godt videre?
Du får præsenteret forskellige tilskuds- og finansieringsmuligheder til virksomheder og
iværksættere, der ønsker mere vækst og udvikling.
Lasse Pedersen fra Natures Collection i Hedensted fortæller om sine erfaringer med at
søge og anvende vækstmidler. Læs mere og tilmeld dig her 
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