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Stærkere relationer via LinkedIn
For at blive stærkere i kommunikationen til og med iværksættere og øvrige
virksomheder i kommunen, lancerer vi nu vores egen LinkedIn side i Hedensted
Erhverv. (Vi har hidtil været en del af kommunens overordnede side)
Vi stiler efter en stærk platform for nye og eksisterende virksomheder, hvor vi
løbende informerer om arrangementer og deler ny viden og gode historier til
inspiration.
For at få input til den nye LinkedIn side holdt vi en rådgiverdag den 19. august
for private rådgivere. Her fik vi deres syn på, hvordan vi styrker grobunden for
nye virksomheder, og skaber en rød tråd i indsatsen. Vi følger op på de mange
gode input. Tak for hjælpen!

Følg os på LinkedIn

 

Har du en praktikplads
til en ung?
8. og 9. klasses elever skal snart i praktik i
Hedensted Kommune. Mange elever finder
traditionelt en plads gennem eget netværk. Men
det er ikke alle, som har den mulighed.
Har I som virksomhed lyst og overskud til at have
en ung praktikant – det kan være både
spændende og lærerigt for begge parter.
Og måske kan det blive en kommende
medarbejder – så tilmeld gerne din virksomhed
linket nedenfor. På den måde kan du hjælpe de
unge, samt det lokale erhvervsliv på den længere
bane.

Se uger for skolernes praktikforløb

Skab synlighed – for de
rette – og boost dit
salg
Hvis du sælger varer eller tjenester på online
platforme, er en stærk indsats på de sociale
medier en afgørende faktor for en god forretning.
Og selvom du har en god forretning nu, kan du
måske gøre den endnu bedre! 

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://www.hedenstederhverv.dk/aktuelt/2020/aug/har-du-en-praktikplads-til-en-ung
https://www.hedenstederhverv.dk/aktuelt/2020/aug/har-du-en-praktikplads-til-en-ung
https://erhvervshusmidtjylland.dk/synlighed-og-salg-via-sociale-platforme


Kom med torsdag den 10. september, når vi i
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, inviterer
til et GRATIS seminar om synlighed og salg via
sociale platforme.

Se program og tilmelding til SoMe
seminar

Corona-nyt om
deleboliger og
testtilbud
Hvis du eller dine medarbejdere deler bolig, er det
vigtigt at overholde afstands- og hygiejnekravene.
Arbejdstilsynet har derfor lavet en guide på både
engelsk, polsk, rumænsk og dansk. Hjælp gerne
med at sprede informationen til kollegaer, i
kantine eller lignende ”velbesøgte” steder.   
Vær også OBS på, at indrejsende arbejdskraft nu
kan få foretaget en coronatest, også selv om
vedkommende er symptomfri.

Se information fra Arbejdstilsynet

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

Johannes Grane Larsen
Erhvervskonsulent for

virksomheder og
iværksættere

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent for

detailhandlen

https://erhvervshusmidtjylland.dk/synlighed-og-salg-via-sociale-platforme
https://www.hedenstederhverv.dk/media/7272639/Information-fra-Arbejdstilsynet-risiko-for-smittespredning-vandrende-arbejdskraft-og-boligforhold.pdf
https://www.hedenstederhverv.dk/media/7272639/Information-fra-Arbejdstilsynet-risiko-for-smittespredning-vandrende-arbejdskraft-og-boligforhold.pdf
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi


 
 
 

Se vores kommende arrangementer

Hedensted Erhverv | hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722
Hedensted 

Tlf. 4084 0426 | hedenstederhverv@hedensted.dk | Frameld dig her

https://hedensted.nemtilmeld.dk/320/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/category/erhverv/
http://hedenstederhverv.dk
mailto:hedenstederhverv@hedensted.dk
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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