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Bekymrende smittetal
og krav ved indrejse til
Danmark
Vi oplever for tiden et stigende smittetal i
kommunen – også med de nye mutationer. Derfor
er det meget vigtigt at alle virksomheder og
butikker er vedholdende med at overholde
anbefalinger og påbud, for at
forebygge smittespredning. Dette er i sær vigtigt
for de virksomheder, som anvender tilrejsende
arbejdskraft.
Der er indført nye krav til test ved indrejse til
Danmark. Personer der rejser til Danmark efter at
have opholdt sig i udlandet, skal lade sig teste for
COVID-19 i forbindelse med indrejsen, og gå
direkte i isolation i 10 dage efter indrejsen. Man
skal også gå i isolation selvom testen taget i
forbindelse med indrejse er negativ.
Læ s nyeste info om PCR test ved
indrejse

Overvejer du at sælge
dine produkter på
Amazon?
Den 10. marts inviterer Hedensted Erhverv til
seminar om Amazon – verdens største salgskanal.
Oplægsholder er Jan Röhn Pipper fra Valuezon,
med mere end 20 års erfaring med salg og
virksomhedsledelse.
På seminaret får du viden om, hvordan Amazon
fungerer, hvordan din virksomhed kommer på
Amazon med dine produkter og en række gode

råd og erfaringer.
Har du spørgsmål i forbindelse med dine
overvejelser er du meget velkommen til at sende
dem til jan@valuezon.dk senest den 5. marts.
Valuezon er godkendt SMV-digital Rådgiver. Har
du adgang til den støtteordning, er der mulighed
for økonomisk støtte til skræddersyet
konsulenthjælp.
Tilmeld dig seminaret om Amazon

Opfordring fra
ministeren for
beskæftigelse og
ligestilling
I lyset af den seneste tids #metoo-bølge, står det
klart, at seksuel chikane er et problem på flere
arbejdspladser. Det skal vi til livs. Ministeriet har
udsendt en række gode råd, som kan
implementeres i virksomhederne rundt om i
landet. Det gælder bl.a. om, som leder, at få
stoppet uhensigtsmæssig adfærd, samt at skabe
en kultur, hvor seksuel chikane ikke tolereres.
For medarbejderne gælder det om at sige fra,
hvis man selv eller en kollega udsættes for
chikane. Der er oprettet en national hotline i
arbejdstilsynet, som man kan ringe til, hvis man
har behov for det. Man kan være anonym ved
henvendelse. Nummeret til hotlinen er
70221280.
Læ s mere på ministeriets hjemmeside

Hold motivationen
oppe hos dine
medarbejdere
Nu har restriktionerne stået på i mere end et
halvt år. Det kan mærkes på humøret og
motivationen hos mange. Hedensted Erhverv
inviterer dig, i samarbejde med Erhvervshus
Midtjylland, med til et webinar, hvor du får
værktøjer til, at holde humøret og motivationen
højt ved dine medarbejdere.
På webinaret møder du nogle virksomheder, som
med simple værkstøjer, har sørget for netop
dette. Derudover deltager Chef for DI Ledelse og
Virksomhedsudvikling, Pernille Erichsen, og

præsenterer den nyeste viden på feltet.
Det foregår den 25. februar fra 09.00 – 10.00.
Klik og tilmeld dig webinar

Hvem er din kandidat
til Erhvervsprisen
2020?
Så er det igen tid til at indstille kandidater til
Erhvervsprisen. For at gøre det lettere for dig, at
vælge en kandidat, følger her en kort beskrivelse
af kriterierne, som skal være opfyldt.
1. Virksomheden har haft CVR-nummer i
kommunen i minimum 5 år
2. Bidraget til at sætte Hedensted Kommune på
landkortet.
3. Virksomheden har oplevet solid og stabil
vækst, gerne både med medarbejdere og
økonomi.
4. Virksomheden rumme en form for nyhedsværdi.
Du kan indstille din kandidat ved at sende en mail
til Erhvervschef Carsten Steffensen, senest den
26. marts, på
mail: carsten.steffensen@hedensted.dk

Stor pris - til lokal
udviklet App
Poikilingo er navnet på en app, som er under
udvikling af en virksomhed i Hedensted Kommune.
App’en skal sikre forståelse af sprog og kultur,
samt fordre inklusion og integration af børn, som
enten kommer fra et andet land, eller som har
forældre fra et andet land.
Poikilingo er en af deltagerne i
Innovationsfondens Experienced Program. Og
med den pris følger der 920.000 kroner til
videreudvikling.
Virksomheden bag den prisvindende
App

Kontakt Hedensted Erhverv
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