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Påskehilsen
Nu er det snart påske, og dette er det sidste nyhedsbrev inden ferien. Vi vil
benytte lejligheden til at ønske jer nogle gode påskedage rundt om i
kommunen! Og med den gode nyhed om solide genåbninger efter påske,
håber vi på travlhed over hele linjen.
Desuden vil vi gerne sige tak for jeres deltagelse i udarbejdelsen af
kommunens nye erhvervspolitik. Vi har fået mange besvarelser på
spørgeskemaet, foretaget nogle glimrende interviews, og er nu i gang med
workshops for at få opsamlet flest mulige gode pointer.
Klik og se besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen

Hent internationale
talenter til din
virksomhed
Grib chance og få sat gang i udvikling af nogle
projekter med hjælp fra Future Talent Denmark.
Her kommer I til at lære nogle af fremtidens
internationale talenter fra de videregående
uddannelser at kende, helt tæt på. Derudover
kan I også være med til at beholde nogle af de
internationale studerende, der tager uddannelser
i Danmark.
I får løst en mindre case, kommer i netværk med
20 andre virksomheder, og får styrket jeres
internationaliseringsindsats og employer brand.
De eneste ressourcer I skal afsætte, er tid, da
det er gratis at deltage i programmet.
Forløbet har start i august 2021, og løber til og
med januar 2022.

Du kan læ se mere her

Rullende turistkontor
Skal du holde ferie lokalt? Så vil du møde vores
turistguider Emma og Laura, som kører i vores
rullende turistkontor til turistmagneterne i
kommunen. De vil inspirere og guide vores
turister, så de kommer hjem med skønne
oplevelser og får lyst til at komme igen.
Fra påsken og frem til uge 27, ruller turistbilen
afsted i weekenderne, og fra uge 27 – 32 udvides
det til alle dage. Emma og Laura vil være til stede
rundt om i kommunen på museer, havne,
campingpladser og hvor turisterne ellers samles
for at hygge sig og nyde alt det, vores kommune
byder på.
Inspiration til oplevelser i kommunen

Nye ejere har planer
om nye tiltag
Tina og Michael Hansen har pr. 1. marts
overtaget Løgballe Camping. Ægteparret kommer
fra Fyn, hvor de har forpagtet to forskellige
campingpladser. De har forelsket sig i området,
og er lykkelige over den velkomst de har fået fra
kollegaer og naboer.
Planen er at videreføre Løgballe Camping i samme
stil, som den tidligere ejer. Dog vil de løbende
afprøve nye tiltag og har allerede flere forskellige
muligheder på tegnebrættet. Blandt andet leger
de med tanken om at bygge shelters på pladsen.
Læ se mere om ejernes tanker og
planer

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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