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Den allersidste dag (på job)
Så nærmer det sig med hastige skridt, at Johannes Grane Larsen går på
efterløn, og trækker sig tilbage fra sin stilling i Hedensted Erhverv. Mange af jer
har mødt Johannes til arrangementer eller på virksomhedsbesøg rundt om i
kommunen. 
Vi kommer til at savne Johannes, som med sin store viden, gode humør og
kæmpe engagement har været en stor del af Hedensted Erhverv og vor
kontakt til virksomhederne i kommunen. 
Den 27. august holder vi arrangementet ”Den gode aflevering”, hvor anden del
af dagen kommer til at dreje sig om en afsked med Johannes. 
 

Tilmeld dig Hedensted Erhvervs generationsskiftearrangement

Få støtte til at løfte din
virksomhed med
smvPRO
Du får professionel rådgivning skræddersyet til
din smv, om hvordan du knækker nødden og øger
din omsætning. Sammen holder vi status over
hvor du er i dag, og hvor du gerne vil hen. Hele
tiden med konsulenthjælp ved din side. Du kan få
dækket dine rådgiveromkostninger med 50 % -
dog max. kr. 100.000,-.  
Lis Brink, Erhvervshus Midtjylland er tovholder på
projektet. Du kan tilmelde på mail

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/320/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/320/


lb@erhvervshusmidtjylland.dk eller ringe til Lis og
høre mere på 4033 2799.  

Læs hvordan du kan opnå støtte

Oplever du også at . . .
Dine budskaber som leder eller sælger bliver
misforstået eller møder modstand? Så kom med
på seminaret om personprofiler. 
Du lærer at spotte forskellige personprofiler, og
får værkstøjer til at kommunikere mere målrettet
til de enkelte. På den måde vil du efterfølgende
opleve en større gennemslagskraft og bedre
resultater.

Lær at arbejde med personprofiler

Grøn udvikling skaber
værdi
Hvis du vil lære, hvordan du i din virksomhed kan
skabe mere værdi via grøn udvikling, får du her en
glimrende mulighed. Dansk Industri afholder en
række inspirationsmøder rundt omkring i landet
ultimo august og primo september. 
Den 26. august fra 08.00-10.00 foregår det på
Palsgaard ved Juelsminde. Det er gratis at
deltage, og du vil få viden om og eksempler på
hvordan grøn omstilling kan forbedre
konkurrenceevnen i din virksomhed.   

Tilmeld dig arrangementet

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

Heidi Baltzer Schmidt
Erhverskonsulent for

detailhandlende

https://smvpro.dk/
https://erhvervshusmidtjylland.dk/personlighedsprofiler
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/soeg/kurser/produktivitet/roadshow-om-gron-udvikling/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi


iværksættere
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