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Søg NU
Mandag den 7. september åbner Erhvervshus
Midtjylland for ansøgninger til puljerne SMV-digital
og grøn omstilling. Hvis din virksomhed gerne vil
have hjælp til at styrke jeres nethandel, via en
grønnere profil, er der hjælp at hente.
Din virksomhed kan få tilskud – helt op til
100.000,- kroner for at gøre en indsats på dette
felt.
Få del i pengene - søg her

Få indflydelse på
fremtidens E45
Behovet for en udvidelse til 3 spor på Østjyske
Motorvej E45 har aldrig været større – skriv et
høringssvar!
Høringen gennemføres frem til d. 27. september,
men vi vil opfordre dig til at indsende et
høringssvar på vegne af din virksomhed snarest.
Send dit input

Voksenlærlinge- og
jobrotationsordningen
udvides
Der sker mange initiativer for at få mere og bedre
uddannet arbejdskraft til virksomhederne.
Nu kan du, som arbejdsgiver, tilbyde dine
ansatte, med en forældet uddannelse, en plads
som voksenlærling.
Kravene for hvornår der kan opnås et
voksenlærlingetilskud er ændret for
beskæftigede, men også for ledige. Det udvider
feltet af potentielle voksenlærlinge til din
virksomhed.
Opkvalificer dine medarbejdere

Øg din omsætning med
25-30 %
Studier viser, at virksomheder, som kan tænke
services ind i deres kerneforretning, har et stort
uforløst potentiale.
Den 15. september, kan du komme og høre,
hvordan du kan øge din indtjeningsgrad, ved i
højere grad at implementere services i dine
produkter i en samlet løsning.
Der er gratis hjælp at hente i form af 80
konsulenttimer, herunder 5 workshops.
Implementer services i dine produkter

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice
Så nemt er det at kontakte os

Carsten Steffensen
Erhvervschef

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent for
detailhandlen

Klik og se vores arrangementsoversigt
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