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Ny erhvervspolitik - dine inputs er vigtige
Udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik er i fuld gang. Vi ønsker at gøre det
endnu mere attraktivt, at drive virksomhed i kommunen, for at sikre
arbejdspladser og bosætning.
Vi har sendt dig et spørgeskema for at få dit besyv med og dermed blive
klogere på hvilke fokuspunkter, der er vigtige for din virksomhed.
I øjeblikket tikker besvarelserne ind, det sætter vi stor pris på. Har du ikke
besvaret spørgeskemaet endnu kan du stadig nå det. Vi håber, at høre fra dig,
for at være sikre på at vi ikke overser de temaer, som er vigtige for jer
virksomheder. På den måde sikrer vi bedst muligt, at den nye erhvervspolitik
bliver relevant og vedkommende for alle.
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Har du brug for
Corona-hjælpepakke?
Alle virksomheder har mulighed for at søge
kompensation for tabt indkomst, tabt omsætning,
faste omkostninger og løn i en forlænget periode
pga. forlængelsen af de gældende restriktioner.
Få den seneste viden og overblikket på
virksomhedsguiden.dk, og find dine muligheder
for at søge kompensation.
En del af hjælpepakken betyder, at en række
frister for indberetning og betaling af moms samt
betaling af A-skat og am-bidrag er udskudt. Læs

om fristelser og udskydelser.
Få overblik over
kompensationsmulighederne

Online opkvalificering
Har du i din virksomhed ansatte, eller hjemsendte
medarbejdere, med behov for opkvalificering, har
du nu mulighed for at sende dem på online AMUkurser. Uanset om det er indenfor LEAN, IT,
regnskab, arbejdsmiljø, salg, administration,
trivselsforløb eller den grundlæggende
lederuddannelse.
På nogle af kurserne anbefales det, at møde op
første dag, men dette er ikke et krav.
Se oversigt samt tilmeldingsdetaljer

Lokal IT-virksomhed: I
Hedensted har man jahatten på
Oprindeligt er Brian Johansen, ejer og direktør i
virksomheden BJ Computers, egentlig vejlenser.
Men han er rigtig glad for, at drive virksomhed i
Hedensted. For som han siger, er virksomhederne
gode til at tage et socialt ansvar, og har generelt
ja-hatten på.
BJ Computers leverer IT-rådgivning i området i og
omkring Hedensted, baseret på værdier som
fleksibilitet og tilgængelighed. Hedensted Erhverv
bringer her et portræt af virksomheden.
Læ s om BJ Computers syn på smil og
bæ redygtighed

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