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Sommerhilsen
Vi glæder os over at det nu i højere grad blevet muligt, at mødes fysisk igen. I
Hedensted Erhverv glæder vi os til, at komme ud til jer i kommunens
virksomheder og modtage de input, som er så vigtige for, at vi kan fortsætte
som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Det er noget af det vi igen
har skruet op for, og vil fortsætte med efter sommerferien i det, der
forhåbentlig bliver et mere normaliseret efterår. 
Udlandsrejser i Europa er igen blevet muligt. Men som sidste år vil vi herfra
opfordre alle, som holder ferie i Danmark, og specielt i Hedensted Kommune, til
lige at købe den ekstra is i kiosken til børn eller børnebørn, den ekstra øl på
cafeen, og måske spise ude mere end vanligt, for at afhjælpe det økonomiske
efterslæb, som mange små erhvervsdrivende stadig oplever.
Samtidig er sommeren allerede godt i gang – også med afviklingen af et EM,
hvor de danske drenge, efter en svær start, virkelig har vist viljen og evnerne til
sejr. Vi håber, at det fortsætter i morgen på Wembley – og selvfølgelig, at vi går
hele vejen til guldet som i 1992.
Men uanset hvordan det går i aften, vil vi ønske jer alle en fortrinlig sommer,
med tid til alt det, som vi ikke når så meget af i en travl hverdag.

De bedste sommerhilsner fra
Carsten Steffensen
 

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


Få (gratis) hjælp til at
styrke din supply chain
og
modstandsdygtighed
Industriens Fond har indgået samarbejde med tre
universiteter, for at styrke virksomheders
modstandsdygtighed ved fremtidige pandemier
eller andre katastrofer, som påvirker
virksomhederne. I den forbindelse søges smv-
produktionsvirksomheder til case samarbejder.
Det gælder virksomheder som har oplevet
nedgang eller vækst under coronapandemien.
Uforudsete hændelser kan skabe store supply
chain forstyrrelser, og det kan gå ud over den
danske konkurrenceevne. Derfor er forskning på
feltet vigtig, og udover at styrke din egen
virksomhed, vil du være med til skabe vigtig viden
om nedbrud af supply chains, til fremtidig gavn for
virksomheder globalt.

Kontakt nedenstående, hvis du gerne vil deltage:
Jan Stentoft, stentoft@sam.sdu.dk, telefon 20 88
71 91 Ole Østrup, oos@industriensfond.dk,
telefon 23 80 06 60

Læs hvordan du styrker din supply
chain

Gode råd om FNs 17
verdensmål
FN’s 17 verdensmål kan lyde som en stor
mundfuld for din virksomhed at starte op med.
Men de er nødvendige i fremtidens
virksomhedsdrift. Derfor bringer vi her et par gode
fif til opstartsarbejdet med verdensmålene:

1. Integration af og udvælgelse af relevante
mål er et strategisk stykke arbejde. Det
starter derfor ved ledelsen, men
medarbejderne skal inddrages i processen.
Desuden skal man undersøge kundernes
nuværende og fremtidige krav til
bæredygtighed.

2. Som virksomhed skal man tage
udgangspunkt i sin værdikæde, med
henblik på at lokalisere de største negative
og positive effekter, samt største
muligheder for forbedringer. Det er for de
fleste virksomheder ikke muligt at arbejde
med alle målene, så denne proces hjælper
jer til en effektiv og velfunderet indsats.

3. Sæt konkrete og målbare målsætninger –
det hjælper jer i processen i forhold til
motivation hos medarbejdere og med
kommunikation af jeres indsats i forhold til

https://scr-smv.dk/
https://scr-smv.dk/


kunder og andre eksterne aktører.
4. Få arbejdet med verdensmålene forankret i

din virksomhed, ved at inddrage
medarbejderne i processen. Dels med
indflydelse i forhold til indsatsområder, og
dels med incitamenter i forhold til
resultatvurderinger og aflønningsordninger
eller bonusser.

5. Få ekstern hjælp til processen og styrk
både din indsats og din konkurrenceevne.
Verdensmålene er en stor del af fremtidens
virksomhedsdrift, så der findes mange
kyndige fagpersoner på området. Ekstern
hjælp sikrer en effektiv og relevant indsats,
og hjælper din virksomhed med at skabe
mere værdi internt og eksternt.

Indstil kandidater til
Iværksætterprisen
2021
Til efteråret kåres årets iværksætter i Hedensted
Kommune. Men udvælgelsesprocessen starter nu.
Hvis du har en iværksætter fra kommunen i
tankerne, som virkelig har gjort det godt i 2021,
kan du allerede nu indstille vedkommende, som
så kommer med i feltet om at blive årets
iværksætter. 
Deadline for indstilling er fredag den 6/8 – 2021.
Når indstillingen er afsluttet vil et dommerpanel
vurdere de enkelte kandidater og derefter kåre
vinderen.

Du kan indstille kandidater ved at sende en mail
til Erhvervschef Carsten Steffensen eller
Erhvervskonsulent Heidi Baltzer Schmidt på
nedenstående e-mails: 
Carsten.steffensen@hedensted.dk eller
heidi.b.schmidt@hedensted.dk 

Se kriterierne som brugt i
vurderingsprocessen

STILL Hedensted –
logistikleverandør med
høje standarder
Virksomheden STILL, der leverer gaffeltrucks og
andre logistikløsninger, har deres danske
hovedkontor i Kolding. Men virksomheden øjnede
en unik beliggenhed til deres showroom for
brugte trucks ved E45 ved Hedensted. Den
eksponering, som virksomheden får der er unik –
over 90.000 biler i døgnet drøner forbi med udsigt
til showroomet. STILL’s plan er da også på sigt, at

https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/ivaerksaetterprisen
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/ivaerksaetterprisen
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/still-hedensted-?-logistikleverandoer-med-hoeje-standarder


udvide til større lokaler, for salg og
leasingløsninger inkl. service af brugte trucks er
en succes og hjælper ligeledes virksomhedens
afsætning af nyt materiel. 

Du kan læse hele
virksomhedsportrættet 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 
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