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Hedenstedernes nye
helte – kåring af årets
iværksætter
Borgmester Kasper Glyngø indbyder til en festlig
netværksdag. Den 29/9 – 2020 offentliggør han
vinderen af årets iværksætter i kommunen, og det
markerer vi med et arrangement fra 16.00 –
18.00. Arrangementet afholdes hos sidste års
vindere, TrÆls, på Danmarksvej 2, 8722
Hedensted. Der vil blive serveret lidt lækkerier på
dagen. Arrangementet er gratis, men tilmelding
er nødvendig af hensyn til planlægningen. 

Tilmeld dig allerede nu på

KICK OFF på BID i
Hedensted
Omdrejningspunktet for et BID samarbejdet er at
få skabt et forum, hvor forskellige aktører kan
mødes på tværs og gennem fælles indsats skabe
merværdi og handling til gavn og glæde for både
handelsdrivende, erhvervsfolk og borgere i
Hedensted by.  
Vi håber, du har lyst til at komme, når Hedensted
Kommune den 15. september inviterer til KICK-OFF
møde med BIDdanmark. 
Mødet er startskuddet til en lang række af møder,
hvor Hedensted Kommune i samarbejde med
BIDdanmark vil arbejde målrettet mod at få skabt
mere liv i Hedensted Bymidte og dermed også en
øget kundestrøm og konkurrenceevne.

Læs program og tilmeld dig her

Voksenlærlinge- og
jobrotationsordningen
udvides
Der sker mange initiativer for at få mere og bedre
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https://hedensted.nemtilmeld.dk/316/
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https://jobcenter.hedensted.dk/virksomhed/jobrotation-og-voksenlaerlinge


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

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

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