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I Hedensted Erhverv er vi glade for at være godt i gang igen efter ferien. Vi arbejder med
flere spændende ting til gavn for kommunens eksisterende virksomheder, samt potentielle
iværksættere.  
 
Den 30. september holder vi en konference for lokale virksomheder om FN’s 17
verdensmål. Verdensmålene rummer et unikt potentiale for at brande sin virksomhed i et
globalt sprog. Forretningsmulighederne indenfor verdensmålene er enorme, og
kommunikationen om egen indsats i arbejdet med bæredygtighed på forskellige plan, kan
være afgørende for succes fremadrettet. Vi opfordrer alle lokale virksomheder til at tilmelde
sig konferencen og få inspiration og gode råd til bæredygtig udvikling, vækst og nye
markeder. 
 
I den mere sørgelige ende af spektret, har vi måttet sige farvel til en af Danmarks helt
store iværksættere; Lars Larsen. Han skabte en international succes af dimensioner med
JYSK koncernen, og i Hedensted Kommune er vi stolte af, at han valgte at placere
virksomhedens centrallager her; nærmere bestemt i Uldum. Æret være Lars Larsens
minde. 
 
Vi ser frem til at møde og hjælpe lokale virksomheder, hvor vi kan. Så tag endelig fat i os.
Velkommen tilbage fra ferien og god læselyst med nedenstående nyhedsbrev!
  
Sensommerhilsner
Carsten Steffensen
Hedensted Erhvev

LEDELSE

Bestyrelse skaber mere vækst og udvikling
I små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan en ekstern bestyrelse skabe mere
vækst og udvikling.
Men en ekstern bestyrelse eller et advisory board er ikke i sig selv garanti for succes. Det
kræver, at man forstår at skabe den rigtige ramme for arbejdet, får sammensat det rette
bestyrelseshold og anvender bestyrelsen som et værdiskabende redskab for ejer og
ledelse.
Deltag i seminaret og få en forståelse for, hvordan du kan etablere og udvikle en
værdiskabende bestyrelse eller advisory board. Læs mere og tilmeld dig

 

Hjælp til efteruddannelse af medarbejdere
Har din virksomhed brug for vikarer, mens dine medarbejdere er på kursus eller
efteruddannelse? Så er der hjælp at hente med jobrotationsordningen!
Her kan I få støtte til at ansætte en ledig som vikar, mens jeres medarbejder er væk. Det er
en win-win situation. Din virksomhed får en ny midlertidig medarbejder, mens I opkvalificerer
jeres faste personale. Og den ledige, der kommer i arbejde i mellemtiden, får konkret
erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.
I modtager en ydelse på 189,51 kroner pr. time. Til gengæld skal vikaren have
overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i, ligesom I betaler den
ansattes løn i kursusperioden, samt kursusudgifter eller deltagerbetaling.
Vikaren skal have været ledig i mindst seks måneder og være godkendt af jobcenteret. Hvis
der er behov for opkvalificering af vikaren, hjælper jobcenteret med dette. Læs mere på
Jobcentrets hjemmeside eller ring på 7975 5400.
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https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.hedenstederhverv.dk
https://erhvervshusmidtjylland.dk/seminar_smv_bestyrelse_horsens
https://jobcenter.hedensted.dk/virksomhed/jobrotation-og-voksenlaerlinge
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/278-vil-du-starte-egen-virksomhed
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/39-ivaerksaetterkursus
https://hedensted.nemtilmeld.dk/218/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/218/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/1411-arbejdsglaede-til-alle-nu
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer
http://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv


Få ny inspiration til at fortælle om din virksomhed
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.  
Er du interesseret, så kontakt lektor Poul Erik Flyvholm Jørgensen, Aarhus Universitet på
mobil 60141965 eller mail pj@cc.au.dk
 

Jobmesser i udlandet 
Er I interesseret i udenlandsk arbejdskraft, kan Workindenmark præsentere jeres jobopslag på
messer i udlandet. Workindenmark vælger de jobmesser, hvor de forventer at møde
kandidater med kvalifikationer, der efterspørges af danske virksomheder. Workindenmark
anbefaler at stillingsopslag annonceres i god tid før jobmessen.
Se deres messekalender for efteråret 2019 her. Er du interesseret så kontakt Mette Elise
Busk på telefon 7222 3386 eller mail mbu@workindenmark.dk  
 

FORRETNINGSUDVIKLING

Find de rette værktøjer til din virksomhed
Driver du allerede virksomhed, eller tænker du på at starte en virksomhed op?
Så er der hjælp at hente.
På virksomhedsguiden.dk finder du alle de oplysninger, som kan være med til at drive din
virksomhed frem til nye højder.
 
Du finder skabeloner til forretningsplaner, budgetter, digital sikkerhed. Til di, der allerede
er i gang, kan du lære om forretningsudvikling og få andre relevante oplysninger.
 
Hjemmesiden er inddelt i kategorier, så det er nemt for dig at finde netop de oplysninger,
som du har brug for. Vi håber, at hjemmesiden kan være en hjælp for dig i driften af din
virksomhed, og at du vil følge med på hjemmesiden løbende.

EKSPORT

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

ARRANGEMENTER

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:

https://www.workindenmark.dk/Employer/Job-fairs/Job-fair-calendar
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
mailto:knud.hareskov@cfu.as
https://f.nordiskemedier.dk/2igbk782m1ww6sxa.pdf
https://hedensted.nemtilmeld.dk/214/


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

Google Succes Online - 2. og 3. september i Horsens
Sæt turbo på virksomheds digitalisering, når Google og en række digitale topnavne deler
ud af hacks og vejledning til, hvordan du får succes online.
Programmet sprudler af inspirerende indlæg fra digitale frontløbere og dedikerede
specialister. Du kan frit sammensætte dit helt eget program med 12 hands-on,
værktøjsbaserede breakouts. 
Læs mere og tilmeld dig her

Bestyrelse skaber mere vækst og udvikling - 25. september i Horsens
I små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan en ekstern bestyrelse skabe mere vækst
og udvikling.
Men en ekstern bestyrelse eller et advisory board er ikke i sig selv garanti for succes. Det
kræver, at man forstår at skabe den rigtige ramme for arbejdet, får sammensat det rette
bestyrelseshold og anvender bestyrelsen som et værdiskabende redskab for ejer og
ledelse.
Deltag i seminaret og få en forståelse for, hvordan du kan etablere og udvikle en
værdiskabende bestyrelse eller advisory. Læs mere og tilmeld dig

Nye Helte og uddeling af Årets Iværksætterpris - 17. september
Lokale iværksættere inviteres til en hyggelig netværkseftermiddag, hvor vi uddeler vi prisen
”Årets Iværksætter”.
Arrangementet holdes hos sidste års Iværksætter Hevi Sugaring i Hornsyld.
Vi glæder os meget til at se dig og din virksomhed til en eftermiddag fuld af netværk,
iværksætterånd og gensidig inspiration.
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.
Program og indbydelse udsendes primo august. Du kan allerede nu sikre dig en plads ved
at tilmelde dig her

SMV Konference 2019 - 8. oktober
Udnytter du dine muligheder optimalt i din SMV? Hvis du har lyst at blive udfordret på dette
emne, samt at få en masse gode råd og inspiration fra de 100 virksomheder, som har

deltaget i forskningsarbejdet, vil vi anbefale dig at deltage.
De nyeste forskningsresultater, som Center for SMV’er har udarbejdet i samarbejde med
netop 100 danske SMV’er, vil på dagen blive fremlagt. De centrale emner, som belyses er;
hvordan skabes og styres vækst og udvikling bedst? Og hvordan styrkes din virksomheds
værditilbud og forretningsmuligheder med en strategisk tilgang til de digitale muligheder?
Forskellige ejerledere vil på dagen fremlægge deres resultater og oplevelser med forløbet,
og der vil være indspark fra forskerne Mette Neville og Nikolaj Sonne.
Tilbagemeldingerne på tidligere konferencer om emnet har været meget rosende – kort
sagt; det kan betale sig at deltage!
Læs mere og tilmeld dig konferencen her

Arbejdsglæde til alle nu! - 14. november
Alt for mange står uden for arbejdsmarkedet af psykiske, fyiske eller sociale årsager. Det vil
vi gøre noget ved sammen med dig.
Code of Care inviterer dig, dine ledere og bestyrelse til en inspirende aften i Hedensted.
Se invitation og tilmeld dig her

https://hedensted.nemtilmeld.dk/208/
https://googlesuccesonline.dk/tur/by/horsens
https://erhvervshusmidtjylland.dk/seminar_smv_bestyrelse_horsens
https://hedensted.nemtilmeld.dk/217/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/218/
https://bss.au.dk/smv-konference-2019/


Se invitation og tilmeld dig her

TILBUD

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.

Talent attraction - efter aftale
Lokale virksomheder har ind imellem svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, til at
besætte ledige stillinger med.
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 sikret engagement fra de fremmødte.
Læs mere eller kontakt Erhvervschef Carsten Steffensen på 40840426 eller
carsten.steffensen@hedensted.dk.

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722 Hedensted | Tlf. 79755287 | mail@hedenstederhverv.dk

Frameld dig denne e-mail-liste

https://www.hedenstederhverv.dk/media/6409476/CodeOfCareHedensted_Invitation_14112019.pdf
https://hedenstedevents.ticketbutler.io/da/e/arbejdsglden-og-det-gode-liv/
https://www.hedenstederhverv.dk/aktuelt/2019/jun/talent-attraction
http://www.hedenstederhverv.dk
mailto:mail@hedenstederhverv.dk
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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