


2 min Velkomst + det praktiske Carsten Steffensen

5 min Den mentale sundhed Tine Bruhn, Mytos Juelsminde

10 min En god lokal historie Martin Holgaard, Hiflux Filtration A/S

10 min VEU – forbedrede muligheder Kim Knudsen, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 

10 min Det ”lokale” erhvervsakademi Annemette Lyngby – EA Dania

10 min IT-sikkerhed i den nye verden Brian Johansen – BJ Computers ApS

10 min Reklame + Spørgsmål + Afrunding Heidi – Johannes - Carsten

Dagens program
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HiFlux Filtration A/S
Løning til væske filtrering



Mens vi venter
Nyansat Salgschef

En god lokal historie

Martin er nyansat salgschef, som brænder for at komme ud og besøge kunderne i hele Europa. Det 
kan man ikke i Corona-tider – hvad gør man så? Fra frustration til SoMe synlighed (Carsten 
Steffensen)

Ansat i marts og måtte sende alle sælgere og nogle af de interne hjem efter en uge på arbejde
- Hvad nu?

- Finans krisen 2007 – 2009
- Store omsætnings tab

- Corona krisen 2020
- Lukket inde på kontoret i Danmark 

Martin Holgaard

Har arbejdet i Industrien de  
sidste 17 år med salg / ledelse

- Projekt salg
- Komponent salg



HiFlux Filtration A/S

Coating af
småkager

Specialister i filtrering af væsker med over 60 års erfaring

Støt voksende siden 1959 og har i dag 36 medarbejdere
- Placeret ved motorvejen i Hedensted

Specialviden til at løse næsten alle opgaver
- Rådgivning og problemløsning med stor erfaring

Kvalitet og service er nøgleord
- levere produkter af høj kvalitet uanset om der er tale om levering af 

standard filterprodukter eller specialfremstillede løsning

Stort udvalg af standart og special filtre
- 1000µm (1mm) til 30 µm (0,03mm)
- Filterindsatser i Hulplade, laserplade eller trådnet 

Sukker saft

Spildevand

Smelteost

Lim / klæbe 
midler

Olie 
baseret

Mayo og
smørbart

Køling

Anvendelsesmulighede
r



HiFlux partnere



Vi venter ikke men forbereder os!

• Hvad har vi gjort for at være synlige

- Teams

- Introduktion til teams med video i HiFlux

- Snak med dine medarbejdere de er kun et tryk væk

- Hold det personlige forhold til dine partnere

- LinkedIn

- Aktivitet med Video / Billeder

- Partner og kunder ser der sker noget

- Hjemmesiden

- Visitkort udadtil

- Afspejler hjemmesiden vores brand og kvalitet

- Vi sælger ikke men inspirerer

Mens vi venter



Mens vi venter
LinkedIn

Et opslag pr. uge



Vend den nye situation til noget positivt.

- Bruger tiden på noget der skaber værdi nu og på den lange bane

- Har vi styr på vores pipeline

- Ryd op og sæt krav til sælgere og partnere

- Luk det  gamle og evaluer sammen med andre

• Sæt krav til partnere og sælgere omkring aktiviteter

• Vi kan stadig holde møder

• Brug video med kunderne på mobiltelefonen.

- Er vi ”Easy to do business with”

- Hvordan bliver vi første valg hos vores partnere

- Er vores partnersetup godt nok.

- Har vores partnere adgang til materiale

- Er vores LinkedIn opslag også tilgængelige for vores partner

- Kampagner / case storys til udsendelse

- Materiale gennemgang (PowerPoint)

• Få planlagt og afholdt dine 1 -1 samtaler

• Finde nye leads og varm dem op

• Det er nu vi kan få fat I folk da de er hjemme

• Evaluer dine forhandlere og søg efter nye

• Tag et kik i strategien (gjorde vi det vi planlagde)

Mens vi venter
Overvejelser



Præsisions. Udviklet. 
Gennem vores medarbejdere 
produkter og service.

• HIFLUX FILTRATION A/S

Lundagervej 25a

DK-8722 Hedensted

Danmark

• Tel +45 76 74 16 60

www.HiFlux.com

• info@hiflux.dk

VAT no. dk 13 45 74 76
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Voksenuddannelse.dk
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Voksenuddannelse.dk
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Fjernundervisning



UVM.dk
Spørgsmål og svar
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Fjernundervisning

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/voksen-og-efteruddannelse



Konkrete tiltag

Se jeres lokale skoler eller 
www.voksenuddannelse.dk

18

Fjernundervisning

- FVU-
engelsk
- FVU-digital
- FVU-
læsning
- OBU



Økonomi:

VEU godtgørelse  119,05 kr. pr time
SVU godtgørelse  119,05 kr. pr time

Kompetencefonde, forskelligt fra fond til fond
Omstillingsfonden  10.000 kr. pr år (til 31.12.2021)

Samspil mellem uddannelse og Covid19 pakker?? 
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Fjernundervisning



Links til info
RAR Østjylland: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/

RAR Vestjylland: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/

RAR Nordjylland: https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/

Fjernundervisning: 
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering?undervisning=Fjernundervisning

Virksomhedsguiden: 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, STAR: 
https://star.dk/

FAQ spørgsmål og svar:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-
19/spoergsmaal-og-svar/voksen-og-efteruddannelse
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Info



Spørgsmål?

21

Kontaktoplysning:

Kim Knudsen 
VEU-koordinator og fuldmægtig 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 
T 72 22 36 10 kik@star.dk
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Velkommen 
Dania Erhverv

Annemette Lyngby

- Erhvervsakademi Danias samlede 
enhed for efter- og videreuddannelse



Din lokale 
sparringspartner

• 8 campusser i det øst-, midt- og nordjyske

• 14 akademiuddannelser og 2 diplomuddannelser

• Ca. 250 fag med ECTS point

• Skræddersyede kurser efter din virksomheds behov

• Samarbejde i fokus:
• Lokale erhvervsråd
• Erhvervshus Midtjylland
• Relevante erhvervsskoler
• Relevante erhvervsakademier
• Faglige organisationer
• Arbejdsgiverorganisationer
• Jobcentre
• … og mange flere



Erhvervsakademi Danias opgave er, at sikre kompetenceløft til den 
danske befolkning

Dette er regeringens ambitioner:

” den danske befolkning skal forblive dygtige til deres arbejde og vi 
skal sikre udvikling”

” det handler om vækst og konkurrencedygtighed”

Også i krisetid……





Dania Erhverv
Scenarie:
Virksomheden har hjemsendt medarbejdere på lønpakke
• Aftales skræddersyede forløb / match mellem 

virksomhedens strategi og kompetencer
• Uddannelsesforløb fysisk med maks. 10 personer incl. 

underviser, følger myndighedernes retningslinjer og 
undervises ude i virksomheden. 

• Online undervisning
• Omstillingsfond finansiere forløbet for faglært og 

ufaglærte som vurderes egnet til optagelse på 
Akademiniveau – 10.000 kr. pr. medarbejder( ejerleder 
kan ikke benytte omstillingsfonden)



Dania Erhverv
Scenarie:
Virksomheden har nedgang i omsætning/produktion
• Aftales skræddersyede forløb / match mellem virksomhedens 

strategi og kompetencer
• Undervisning fysisk med maks. 10 personer incl. underviser, 

følger myndighedernes retningslinjer og undervises ude i 
virksomheden. 

• Online undervisning
• Arbejdsgiver kan få refusion pr. dag medarbejderne er på 

uddannelse ca. 528 kr. pr. dag.
• Omstillingsfond finansiere forløbet for faglært og ufaglærte som 

vurderes egnet til optagelse på Akademiniveau – 10.000 kr. pr. 
medarbejder( ejerleder kan ikke benytte omstillingsfonden)



Dania Erhverv
Scenarie:

Virksomheden har enkelte medarbejdere som skal opkvalificeres Online akademimoduler

Sagsbehandling 4.5. - 17.6. 2020 

Lean-ledelse i praksis 4.5. - 17.6.2020  

Salgspsykologi og grundlæggende salg 4.5. - 17.6.2020  

Projektledelse 4.5. - 17.6.2020 

Borgerkommunikation 4.5. - 17.6.2020 

E-handel 4.5. - 17.6.2020 

Coaching og konflikthåndtering 6.5. - 19.6.2020 

Oplevelsesøkonomi 6.5. - 19.6.2020  

Digital markedsføring 11.5. - 23.6.2020 

• Arbejdsgiver kan få refusion pr. dag medarbejderne er på uddannelse ca. 528 kr. pr. dag.

• Omstillingsfond finansiere forløbet for faglært og ufaglærte som vurderes egnet til optagelse 
på Akademiniveau – 10.000 kr. pr. medarbejder( ejerleder kan ikke benytte omstillingsfonden)



Kompetencer skaber værdi for 
virksomheden – og understøtter den 

strategiske udvikling



Spørgsmål??
Ofte stillede spørgsmål

Hvor langt er et forløb? Online eller Fysisk 

Online undervisning kan strække sig over 6 uger, og der kan søges SVU til alle 6 uger.

Fysisk undervisning 5 ECTS svare til 4 undervisningsdage – 10 ECTS svare til 8 
undervisningsdage

Online undervisning – hvordan foregår det?

Er der eksamen på et akademifag?

Ja, et forløb afsluttes med en eksamen som tager udgangspunkt i deltagernes 
hverdag/arbejdsliv

Er akademiniveauet for svært til vores medarbejdere?

Husk på, at akademifag er efteruddannelse/viderebygning på en erhvervsuddannelse eller 
gymnasial uddannelse – derfor er det faglige niveau også tilpasset målgruppen

Økonomi? 

Hvis medarbejdere er berettigede til omstillingsfonden, bliver virksomheden ikke faktureret. 

Erhvervsakademi Dania administrere puljen(Tro og love erklæring på ansættelse og 
uddannelsesniveau)

Flere virksomheder har gennemført uddannelsesforløb for omstillingsfondsmidlerne, og 
planlægger strategisk kompetenceudvikling år efter år.

Der findes kompetencefonde hvor der også kan søges tilskud til uddannelse.



• Annemette 
Lyngby

• Chefkonsulent

• anly@eadania.d
k

• Tlf.: 6195 3528



Stå stærkere med os

Erhvervsakademi Dania, 

Spettrupvej, Hedensted

www.eadania.dk/efteruddannelse

Mail: daniaerhverv@eadania.dk

Tlf. +45 72291200
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Næste udsendelser
Torsdag den 30/4 kl 9 - 10
Tine Bruhn – Personlig træner/Kost- & Livsstilscoach - Juelsminde

Den mentale sundhed

Journalist og tidligere studievært Dorte Skou Vinther
Krisehåndtering
•Synlighed og kommunikation
•Mindset og muligheder

Lokalcase fra MIPMIP.dk – den gode coronahistorie

Torsdag den 7/5 kl 8:30 – 9:30

Sælgerens nye rolle under og efter Coronakrisen?

Få inspiration til hvordan du organiserer og forbereder salgsindsatsen
Den nyeste viden om værdifulde digitale værktøjer
+ meget mere



Tak for i dag


