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DI’s medlemmer har
talt - Hedensted
Kommune forbliver i
top 3
I år er undersøgelsen af kommunernes
erhvervsklima ændret. Dansk Industri, som
normalt foretager målingen, er gået sammen med
Dansk Byggeri. Det ændrer ikke ved den flotte 3.-
plads, som Hedensted Kommune har fået, og vi
cementerer på 11. år en top-5 placering.
Kommunen har et par hængepartier med lave
karakterer, men høster topplaceringer i centrale
kategorier.
Og på området med sagsbehandlingstider, hvor
kommunen er gået lidt tilbage, kigges der på
mulighederne for at gøre det bedre. 

Læs pressemeddelelse og se nærmere
på undersøgelsen

Få hjælp til
rekruttering og
opkvalificering
Jobcenter Hedensted ved at det er svært at få
arbejdskraft for tiden, men vi vil gøre alt vi kan for
at hjælpe din virksomhed med rekruttering. Også i
de tilfælde, hvor der er behov for opkvalificering.
Her er det er en god ide at være tidligt ude, hvis
du i din virksomhed kan se at I kommer til at
mangle en specifik type arbejdskraft. Så kan
jobcenteret i mange tilfælde iværksætte
opkvalificeringer på forhånd, eksempelvis
truckcertifikater, så din vej til en færdiguddannet
medarbejder bliver kortere. 
En anden mulighed er ”jobdating” som er på
tegnebrættet. Her er planen at invitere
virksomheder, som mangler arbejdskraft, ind på
jobcentret. Her er der mulighed for at præsentere
sin virksomhed for inviterede ledige og fortælle
hvilken type medarbejder man søger og til hvilke
opgaver. Formålet er at skabe nogle gode match
mellem virksomhed og borger. 
Et andet og mindst lige så vigtigt fokuspunkt er at
få flere faguddannede. Her kan jobcentret vejlede
om og være med til at iværksætte eksempelvis
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voksenlærlingeforløb. I den forbindelse kan
nævnes at der i år fra 1. januar og frem til 31.
august er etableret 50 voksenlærlingeforløb i
Hedensted kommune. 
Virksomheder med rekrutteringsbehov er meget
velkomne til at kontakte Hanne Lidegaard på mail
eller telefon. Hannes mail er:
hanne.lidegaard@hedensted.dk og
telefonnummeret er: 7975 5423.

Hjælp til at kvalificere
SMV’ers
engelsksprogede
kommunikation
Er din virksomhed en SMV og vil du have gratis
hjælp til at forbedre virksomhedens
engelsksprogede kommunikation? Det gælder
både websites og andre medier og platforme.
Din virksomhed får mulighed for input og nye
vinkler fra en gruppe studerende på bachelor
uddannelsen International
Virksomhedskommunikation, ved Institut for
Kommunikation og Kultur. De eneste ressourcer,
som I skal afsætte i virksomheden, er to Zoom
møder, der hver tager ca. en time. Drøftelserne
og fremlæggelserne på møderne foregår på
dansk.
Deadline for tilmelding er den 15. september
2021. Hvis du vil tilmelde din virksomhed, eller
høre mere om tilbuddet, kan du kontakte Bettina
Dencker Hansen på mailen bdh@au.dk eller på
telefon: 6020 2625.

Lokal virksomhed
udvider med 1 ansat
pr. halve år
Hedensted VVS og Energi Service A/S har
igennem årene overtaget mange andre lokale
VVS virksomheder, og tæller i dag 60 ansatte og
42 servicevogne. 
Ejeren, Jens Palmelund, har en klar tilgang; de
rykker ud når folk ringer, og yder altid god service
og garanti. For det sætter virksomheden en ære i.
Jens Palmelund tilskriver sine medarbejdere en
stor del af successen, samt det faktum at de har
et stort varelager, og således, i de fleste tilfælde,
ikke skal vente på at få leveret servicedele
andetsteds fra. Fremtidsplanerne er der også
tænkt over. Du kan læse mere om dem og
virksomheden i øvrigt i denne uges
virksomhedsportræt. 

Læs hele historien om Hedensted VVS
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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 
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