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Sommeren er kommet og valgene er vel overstået – hvilket har sat nogle nye temaer på
dagsordenen. Klima og miljø har fået en mere fremtrædende plads og vil helt sikkert
komme til at fylde mere i tiden, der kommer.
 
Her i Hedensted Erhverv er vi i fuld gang med at planlægge årets lederkonference, som
bliver holdt den 30. september. Denne dag vil vi sætte fokus på bæredygtighed og FN
verdensmål, som jo netop tager tråden op. Læs mere om konferencen længere nede, her
kan du også finde link til tilmelding. Det er gratis at deltage på dagen.
 
I denne uge udkom Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.
Hedensted Kommune er desværre gået tilbage denne gang. Vi er i fuld gang med at se på
resultaterne og afsøge mulighederne for at forbedre os fremover.
 
Jeg håber, at I kommer til at nyde jeres velfortjente ferie. Vi glæder os til at se jer tilbage,
hvor vi har planlagt en del aktiviteter, som vi glæder os til at præsentere efter ferien.
 
God ferie og de bedste hilsner
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev
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Talent attraction
Lokale virksomheder har ind imellem svært ved at finde de rette kandidater, til at besætte stillinger
med kvalificeret arbejdskraft.
Hedensted Erhverv kører et samarbejde med akademikernes a-kasse, som hedder Talent
Attraction. Her inviteres ledige kandidater med interesse for de jobs der er på tale, til et møde med
de respektive virksomheder. Kandidaterne kan komme fra hele landet. Men med den tilgang at de
kun kommer hvis  de er villige til at pendle eller flytte for de udbudte jobs. Virksomhederne er på
den måde s ikret engagement fra de fremmødte.
Læs mere eller kontakt Erhvervschef Carsten Steffensen på 40840426 eller
carsten.steffensen@hedensted.dk.

Få ny inspiration til at fortælle om din virksomhed - nyt samarbejde med Århus
Universitet 
Engelskstuderende på International Virksomhedskommunikation (Aarhus Universitet) står
lige straks klar til at sparre med jer om nye ideer til jeres internationale kommunikation.  
Din virksomhed skal blot afse tid i oktober til at mødes med en lille gruppe studerende for
at briefe dem om, hvad I står for, og hvordan I gerne vil opleves på hjemmesiden og andre
platforme. Der følger så et møde senere på året, hvor de studerende kommer med deres
forslag til engelsk tekst, lyd og billede.  
Målet er, at de studerende får indblik i danske virksomheder og deres kommunikation, så
de kan udvikle inspirerende og effektive løsninger til organisationer i udvikling.
Sådan kan vi sammen sikre, at erhvervslivet fortsat kan rekruttere dygtige medarbejdere
med kendskab til praksis.  
Kontakt og yderligere informationer: Poul Erik Flyvholm Jørgensen, lektor i
erhvervskommunikation, pj@cc.au.dk, mobil 6014 1965 

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
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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. 

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

Dansk fællesstand "Bygg Reis Deg" i Norge - 16. - 19. oktober
Messen er Norges største mødested for byggebranchen og et oplagt udstillingsvindue for
virksomheder med interesse i det norske byggesegment. I 2017 præsenterede 564
udstillere deres produkter og løsninger for mere end 43.000 besøgende på messen. Årets
hovedtemaer for messen er digitalisering og bæredygtighed. 
Center for Underleverandører (CFU) arrangerer som i 2017, i et samarbejde med Den
danske Ambassade i Oslo og Eksportrådet, en dansk fællesstand på den norske
byggemesse med henblik på at promovere danske virksomheder og løsninger.  
Er du interesseret så kontakt eksportrådgiver Henrik Visby tlf. +47 4152 9038 mail
henvis@um.dk eller læs mere her

Dansk fællesstand "Elmia Subcontractor" i Sverige - 12. - 15. november
Elmia Subcontractor er med sine ca. 1.200 udstillere fra ca. 30 lande samlet i fire haller
fordelt på over 17.000 m2 Nordeuropas største og mest betydningsfulde rendyrkede
underleverandørmesse. Messen besøges af et stort antal beslutningstagende indkøbere
fra den svenske industri.
Svensk økonomi vokser fortsat over EU gennemsnittet. Der opleves i øjeblikket særlig
vækst inden for følgende områder: bygge- og anlægsindustrien, produktionsvirksomheder
inden for lægemiddelsindustrien, motorkøretøjsindustrien, elekronik træforarbejdende
industrier samt gummi- og plastindustrien. 
Er du interesseret så kontakt knud.hareskov@cfu.as eller Læs mere på Eksportsrådet

TILBUD OG AKTIVITETER

Iværksætterinfomøde - 27. august 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
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 

Iværksætterkursus - 3. september i Hedensted
Hvis du overvejer at starte egen virksomhed – eller er nyopstartet – kan du hente hjælp og
inspiration på vores nye iværksætterkursus. Det er ganske gratis!
Kurset er delt op i tre trin og holdes over tre aftener. Du kommer i dybden med:

DIN FORRETNINGSIDÉ - 3. september
DET PRAKTISKE SALG - 12. september
INDTJENING - 24. september

Læs mere og tilmeld dig her

Konference FN’s 17 verdensmål - den 30. september
Vi inviterer til konference om FN’s 17 verdensmål den 30. september 2019, så sæt kryds i
din kalender allerede nu. 
Konferencen vil motivere flere virksomheder i Hedensted kommune til at indtænke FN 17 i
drift og udvikling, samt opbygge det nye mindset om, at Bæredygtighed er den nye
bundlinje, som kan styrke din traditionelle bundlinje. 
Vi vil kalde det ”FN 17 mindset”. Mød spændende virksomheder, som allerede har ændret
deres mindset og få inspiration til, hvordan din virksomhed kan få værdi af bæredygtighed
som jeres nye bundlinje. Konferencen er ambitiøs, men indhold præsenteres i øjenhøjde.
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som jeres nye bundlinje. Konferencen er ambitiøs, men indhold præsenteres i øjenhøjde.
Program og indbydelse udsendes primo august. Du kan allerede nu sikre dig en plads ved
at tilmelde dig her

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.
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