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Corona påmindelse
Nu er der så småt ved at blive åbnet op igen. I
den forbindelse har vi et budskab fra
kommuneledelsen; pas på jer selv og hinanden.
Det gælder især jer, der har kontakt med
vandrende arbejdskraft, og jer der driver eller
benytter nogle af de butikker, som igen er blevet
åbnet op.
Andre steder i landet har vi set, at smitten
pludselig kan eksplodere. Det vil vi selvfølgelig
gerne undgå i Hedensted Kommune. I gør det flot
derude, så hold fast i den gode stil, og husk
fortsat afspritning, afstand og øvrige
smittebremsende tiltag.

Webinar: Lær af
verdens mest
innovative
virksomheder
Få adgang til den nyeste viden fra globale digitale
virksomheder. Du inviteres hermed til en gratis
webinar-række, som er gratis og forløber over tre
sessioner.
Det første webinar løber af stablen den 15. marts.
Indholdsmæssigt kommer vi omkring
virksomhedernes innovationspraksis og proces,
deres konkrete måder at lede, arbejde og
organisere sig, samt deres valg af systemer, apps
og andre teknologiske platforme, som
understøtter innovativt arbejde på nye måder.
Webinar-rækken gennemføres af FUTUREWORKS
Cph, i samarbejde med Horsens Tech Talk.  

Du kan melde dig til her

Har din virksomhed
brug for ekstra
arbejdskraft? – Overvej
en fleksjobber

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://erhvervshusmidtjylland.dk/tech-talk-webinar
https://erhvervshusmidtjylland.dk/tech-talk-webinar
https://www.cabiweb.dk/lovstof/fleksjob-fra-2013/


På trods af nedlukning og Covid19, kommer
fleksjobberne stadig i job, og der er etableret et
stabilt antal fleksjob i 2020, på linje med
foregående år. Men vi har flere gode kræfter, som
er klar til at bidrage. 
En stor del søger indenfor administration,
lagerarbejde eller som pedel. Men vi har også
gode folk indenfor IT, og personer som kan løse
SoMe-opgaver og grafisk arbejde. En af fordelene
for dig er, at du kun betaler for de effektive timer
som fleksjobbere bidrager med. Så har du en
funktion i din virksomhed, hvor du mangler hjælp,
men ikke kan ansætte en på fuldtid, har du her
en glimrende mulighed. 
Du kan læse mere i vores folder fra Hedensted
Jobcenter her. Desuden kan du kontakte
Virksomhedskonsulent, Carsten Momme, på tlf.:
2344 3152, hvis du har spørgsmål.

Læs om fleksjobordningen

Hyggehuset er en
fortælling om håb
Susanne er uddannet jurist, men gik for nogle år
siden ned med arbejdsrelateret stress. Efter en
periode, hvor hun var langt nede, besluttede hun
at udleve sin mangeårige drøm; en butik på
landet, som forhandler brugskunst, interiør,
loppefund og delikatesser. Alt sammen under
fællesnævneren; hygge.
Perioden med stress har sat sine spor med
begrænset overskud, men Susanne har fået en
hverdag, som rent arbejdsmæssigt giver energi
og glæde. Og baggrunden for Hyggehuset er ikke
at blive rig. Men derimod at have et arbejdsliv,
som giver mening. Desuden vil Susanne gerne
inspirere andre med sin meget personlige
historie. Læs Hedensted Erhvervs
virksomhedsportræt af Hyggehuset her.

Læs Hedensted Erhvervs
virksomhedsportræt af Hyggehuset her

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice

Så nemt er det at kontakte os

https://jobcenter.hedensted.dk/media/6752819/Fleksjob-flyer-dec-19-KH.pdf
https://www.cabiweb.dk/lovstof/fleksjob-fra-2013/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/fra-stressramt-til-selvstaendig-erhvervsdrivende
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/fra-stressramt-til-selvstaendig-erhvervsdrivende
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi
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