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Så nærmer vi os december og julemåneden.
Her i Hedensted Erhverv har vi pakket kalenderen med gode arrangementer. Vi
håber, at I kan finde tid til at deltage i de arrangementer, som er relevante for jer. De
er ganske gratis, og du kan se dem nedenfor.
 
Desuden er vi blevet værter for Erhvervs Udviklings døgnet. Det betyder at
Erhvervscheferne fra Region Midt kommer hos os til en minikonference, som løber
over et døgn. På konferencen besøger vi forskellige virksomheder i kommunen.
Det gennemgående tema er FN’s 17 verdensmål, herunder forskning, digitalisering,
talent og kvalificeret arbejdskraft og internationalisering.
 
Vi håber, at I har gang i tandhjulene op til december – og husk, at I altid kan tage fat
i Hedensted Erhverv, hvis I har udfordringer, som vi kan hjælpe med.
 
God læselyst!
Carsten Steffensen
Hedensted Erhverv

NYT FRA HEDENSTED ERHVERV

27 Gazeller i Hedensted Kommune i 2019
Vi er glade. Og stolte. Den nye gazelleliste fra Børsen er netop blevet offentliggjort
og i Hedensted Kommune kan ikke færre end 27 virksomheder pryde sig med den
flotte kåring. Fra Hedensted Erhverv siger vi tillykke til alle 27 virksomheder, som du
kan se på listen herunder i en anerkendelse af det hårde arbejde, de har lagt for
dagen.

Se navnene på de nykårne gazeller i Hedensted Kommune

ARRANGEMENTER

Få penge til udvikling og bliv mere konkurrencedygtig - 12. november i
Hedensted
Kom til fyraftensmøde og bliv klogere på hvad der kan styrke din virksomhed og
hvordan du får overblik over muligheder for opkvalificering samt økonomi og
tilskudsmuligheder under kurser. Gratis deltagelse.
Læs mere og tilmeld dig her  
 

Arbejdsglæde og det gode liv - 14. november i Hedensted
Alt for mange står uden for arbejdsmarkedet af psykiske, fysiske eller sociale
årsager. Det vil vi gøre noget ved sammen med dig. Code of Care inviterer dig, din
bestyrelse og kolleger til en inspirende aften i selskab med Peter Mygind.
Læs mere eller tilmeld dig her
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TECH-CAMP - Opbakning til fremtidens kompetencer og talenter den 16.
+ 17. november i Hedensted
TECH CAMP løber af stablen i NORD Innovation House på Spettrupvej 7. Unge i 13-
17 års alderen kommer og dyster i forskellige discipliner inden for programmering
og teknologisk udvikling over en weekend. Læs mere her

Erfamøde for indehavere af webshops - 18. november i Hedensted
Vi glæder os over, at mange virksomheder i Hedensted kommune har succes med
at sælge varer på nettet. Nogle af disse har stillet forslag om at Hedensted Erhverv
arrangerer et erfamøde for webbutikker.
Er du indehaver af en webshops, så læs mere eller tilmeld dig her

Morgenmøde om bæredygtig forretningsudvikling - 22. november i
Kolding
Er du interesseret i bæredygtig udvikling, men nervøs for eventuelle barrierer og de
økonomiske perspektiver? Så kom med til First Mover morgenmøde på SDU. Her vil
Jens Broch, CEO fra Sunset Boulevard og Professor Kristin B. Munksgaard fra SDU i
Kolding gøre os klogere på, hvordan vi som virksomheder kommer videre – eller i
gang med bæredygtighedsarbejdet. Læs mere her 
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig her 

Iværksætterkursus - 25. november i Horsens
Hvis du overvejer at starte egen virksomhed – eller er nyopstartet – kan du hente
hjælp og inspiration på vores nye iværksætterkursus. Kurset er delt op i tre trin og
holdes over tre aftener fra 17.00-21.00. 
Du kommer i dybden med:

DIN FORRETNINGSIDÉ - 25. november
DET PRAKTISKE SALG - 3. december
INDTJENING - 16. december

Læs mere og tilmeld dig her - Det er ganske gratis!
 

Iværksætterinfomøde - 26. november 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
 

Dialogmøde om byggeopgaver - 4. december i Hedensted
Hedensted Kommune inviterer til dialog og info om nye kommunale
anlægsopgaverfor de kommende år, om uddannelse, rekruttering og meget mere.
Mødet holdes i samarbejde med Dansk Byggeri for alle lokale
håndværksvirksomheder og øvrige leverandører.
Hedensted Kommune søger for let aftensmad under mødet.
Læs mere og tilmeld dig her
 

Industriel 3D-print i metal og digitale forretningsmodeller - 4. december 
Vi besøger Teknologisk Institut i Aarhus som giver os indblik i mulighederne med
industriel 3D-print af emner i metal (additive manufacturing) og FN’s 17 verdensmål
ligesom de giver os en rundvisning, så vi med egne øjne og hænder kan udforske
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https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/2611-vil-du-starte-egen-virksomhed
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/412-dialogmoede-om-byggeri


ligesom de giver os en rundvisning, så vi med egne øjne og hænder kan udforske
3D-print produktionen. Besøget rundes af med en spørgerunde og frokost. Det er
gratis at deltage.
Læs mere 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 Carsten Steffensen på mobil 40840426 og få en
snak og evt. et besøg i Rugekassen eller start med en virtuel rundvisning. 

Talent attraction
Lokale virksomheder har ind imellem svært ved at finde de rette kandidater til at
besætte stillinger med kvalificeret arbejdskraft.
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. Dog 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.
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