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Stort velkommen til, Steen! Personligt er jeg glad for at vi i Hedensted Erhverv
har sikret os en kapacitet med mange års erhvervserfaring, til at bidrage i det
daglige arbejde med at servicere virksomhederne i kommunen.
Steen vil fra dag et være til rådighed på telefon og mail, og kan sammen med
resten af teamet sparre med eller guide dig, hvis du i din virksomhed har brug
for det. Det primære fokus for Steens arbejde er virksomheder og
iværksættere. Tag godt imod vores nye erhvervskonsulent, og kontakt ham,
hvis du har brug for erhvervsservice.
De bedste hilsner
Carsten Steffensen
Læ s mere om Steen

Pulje til hårdt trængte
virksomheder er nu
åben
Fra 30. oktober og 14 dage frem kan du ansøge
om midler fra omstillingspuljen. Derefter vurderes
ansøgningerne, og den proces forventes at tage
14 dage, hvorefter du får tilsagn eller afslag på
din ansøgning. Virksomheder indenfor turisme og
oplevelsesindustrien prioriteres, men alle
virksomheder kan søge. Det er et krav, at du har
haft en sund forretning inden Covid-19. Der er en
kontant medfinansiering på 25%, som du selv
betaler, og du kan kun søge om kommende
aktiviteter.
Kontakt dit lokale erhvervshus

Jobcenteret er klar til
at hjælpe
Dit lokale Jobcenter vil i den kommende tid ringe
rundt til jer virksomheder i kommunen. Formålet
er at sikre, at I kender jeres muligheder – bl.a. for
opkvalificering af medarbejdere og en direkte
indgang til dialog med jobcenteret. Derudover
yder jobcenteret krydsservice. Det vil sige at hvis
du har en problemstilling, der ligger et andet sted
i kommunen end jobcenteret, vil du få hjælp til, at
finde den rette kontaktperson.
Jobcenteret opfordrer virksomheder, som har en
akut problemstilling, til at tage kontakt og få
hjælp med det samme.
Ring 79755400

Står du overfor et
ejerskifte?
En undersøgelse fra Copenhagen Business
School viser, at indenfor de næste 10 år står
23.000 virksomheder overfor et ejerskifte.
Undersøgelsen viser også, at virksomheder som
grundigt planlægger processen, klarer sig langt
bedre igennem et ejerskifte.
Derfor har virksomhedsguiden oprettet en
vejledning om ejerskifte til jer virksomhedsejere,
som her kan få svar på nogle af de mest
almindelige spørgsmål.
Se virksomhedsguidens anbefalinger
her

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

Carsten Steffensen
Erhvervs- og detailchef

Steen Skriver Kloster
Erhvervskonsulent

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent
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