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Godt nytår til jer alle, trods den anderledes måde
vi indtræder et nyt år. Pandemien raser forsat og
det er en hård tid vi nu står igennem. Men I er
figthere og hos mange af jer kører virksomheden
heldigvis forsat godt. Har du en problemstilling
eller en idé du vil vende med os, så tøv ikke med
at ringe eller maile os, vi er forsat på arbejde.

Mange arrangementer er blevet udsat, herunder
den traditionelle nytårskur. Men vi skal finde
vinderen af Erhvervsprisen 2020. Kender du en
god kandidat? Så send en mail til erhvervsteamet
og indstil vedkommende. Vi indstifter også en ny
pris; Detailprisen, som du kan læse mere om
nedenfor.

Vi arbejder i øjeblikket på at lave en ny
erhvervspolitik for Hedensted Kommune. Målet er,
at vi som kommune på bedste måde kan
understøtte erhvervslivet og give jer de bedste
muligheder for positiv udvikling og vækst, i den
forbindelse har vi brug for input fra jer, så I vil
snart modtage et spørgeskema i eboks, som vi
håber I vil bruge tid på at besvare. 

Afslutningsvis vil vi sige, at vi glæder os til 2021.
Med vaccinerne, er der lys for enden af tunnelen.
Vi ser frem til at vi snart kan mødes og netværke
på den gode gammeldags måde.

Carsten Steffensen
Hedensted Erhverv

Detailprisen 2020 - ny
pris ser dagens lys
Endnu en pris vil se dagens lys, men det må vente
lidt endnu. Der åbnes for indstilling af kandidater
til årets detailpris 2020, så snart restriktionerne
fjernes fra detailhandlen. Så kan du indstille din
yndlings butik i Hedensted Kommune og skrive din
begrundelse til, hvorfor netop den butik skal
vinde. På den måde deltager du samtidig i
konkurrencen om et gavekort på 500 kroner fra
korttildethele.dk. 
Stor tak til de lokale aviser og ikke mindst de 7
lokale virksomheder, der synes ideen var god og
har takket ja til en plads i dommerpanelet. Vi
glæder os til at skyde prisen ordentligt i gang når
alle butikkerne igen åbner dørene.

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/


Nedlukket - men der er
forsat hjælp at hente
Nedlukningen af jobcentrene betyder, at der ikke
kan laves nye praktikker eller løntilskud inden
restriktionerne ophæves – indtil videre gælder de
til 07.02.2021.

Vi har fortsat mulighed for at hjælpe jer med
rekrutteringsopgaver, det betyder at vi gerne må
finde en ledig, der kan arbejde fuld til eller på
færre timer (småjobs).

Hvis du kan anvende nogle af
fordelingsordningerne eller har brug for
efteruddannelse af de medarbejdere, som du
måske ikke kan beskæftige fuldtid lige nu, så er
du velkommen til at kontakte Jobcenteret for at få
en snak omkring muligheder.

Kontakt Jobcenter Hedensted

Newcomers info
evening
For at tage godt i mod arbejdskraft, som kommer
til Danmark fra andre lande, afholder Business
Region Aarhus (BRA) en livestream den 27/1 –
2021 fra klokken 17.00 – 19.00. 
På mødet, vil der blive gennemgået praktiske ting
i forbindelse med tilflytning til Danmark, samt
hvordan man kan kickstarte sit sociale liv og
forståelse for dansk kultur. Hvis din virksomhed
har fået tilgang af udenlandsk arbejdskraft, håber
vi, at du vil formidle budskabet til dine nye
medarbejdere. 

Tilmelding foregår på følgende link

Lokal murer- og
betonfirma
Næste år har Murer- og Betonfirmaet Erling
Jørgensen A/S 50 års jubilæum. Direktør og
medejer, Henrik Jørgensen, fremhæver den
stabilitet, som er særlig for virksomheden. 
Blandt medarbejderne har mange været ansat
længe. Men der er plads til flere gode kolleger i
virksomheden. Eksempelvis er folk fra

https://jobcenter.hedensted.dk/virksomhed/arbejdskraft
https://jobcenter.hedensted.dk/virksomhed/arbejdskraft
https://newcitizen.dk/events-paa-new-citizen/v/87149/Newcomers-Info-Evening-January-edition/?eventid=102369
https://newcitizen.dk/events-paa-new-citizen/v/87149/Newcomers-Info-Evening-January-edition/?eventid=102369
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/murer-og-betonfirmaet-erling-joergensen-as


minkbranchen meget velkomne til at søge en
stilling, først som arbejdsmænd og derefter
eventuelt som voksenlærlinge. 

Du kan læse mere om virksomheden
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

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent 

Steen Skriver Kloster
Erhvervskonsulent 

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

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