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600 mio til SMV’er
600 mio. kroner. Det er den pulje, der er sat af i
virksomhedsprogrammet til grøn og digital
genstart af SMV’er efter COVID-19. 
Der er fire spor i programmet, og nogle af dem
har allerede åbnet for ansøgninger. 
De fire spor er; SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot,
SMV:Digital og SMV:Grøn. Eksportsporet går på
tilskud til forskellige eksportfremmende tiltag,
Vækstpilotsporet ansporer til at ansætte en
vækstpilot i 6 mdr, hvor halvdelen af lønnen
dækkes. Den digitale del rummer
tilskudsmuligheder for investering i teknologi og
kompetenceudvikling. Og i det grønne spor kan
du ligeledes få tilskud til teknologi og
kompetenceudvikling. 

Du kan læse mere i dette link

Kampen om
arbejdskraft –
generation Y og Z
De danske virksomheder mangler arbejdskraft. Og
de små Y og Z generationer fungerer anderledes
på arbejdsmarkedet, end tidligere generationer.
Så hvordan gør din virksomhed sig ”lækker” i
forhold til at tiltrække de unge og fastholde dem i
stillinger, som giver mening for dem og for
virksomheden? Den 26. oktober kommer den
anerkendte arbejdsmarkedsforsker, Søren
Østergård, med sine kvalificerede bud, i
Rugekassen på Spettrupvej 7b i Hedensted. Der
vil også være indlæg fra lokale virksomheder, som
har haft succes med at tiltrække de unge, samt
med Talentspejderne, som motiverer de unge til
at tage en ungdomsuddannelse. 

Se invitation og tilmeld dig her

Jobmesse i Ikast
Har du har svært ved at finde kandidater til at
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besætte ledige stillinger i din virksomhed? 
Hedensted Jobcenter har indgået et samarbejde
med Ikast-Brande Jobcenter, som inviterer til
jobmesse onsdag den 29. september fra 10.00 –
12.00. Arrangementet foregår i Sportscenter
Ikast på Stations Alle 2B, 7430 Ikast. 
Hvis din virksomhed gerne vil have en stand på
messen, skal du blot kontakte Maria Ganc på
mailen: magan@ikast-brande.dk eller telefon:
9960 3939.

Larmende lørdage i
lykkehjulets tegn
Hedensted Kommunes butikker har været hårdt
ramt af coronanedlukningen. Derfor har
Hedensted Kommune arrangeret larmende
lørdage i de tre centerbyer; Tørring, Hedensted
og Juelsminde. Her fik de fremmødte mulighed for
at spinne lykkehjulet, med Erhvervskonsulent,
Heidi Baltzer Schmidt, som tovholder, og vinde
præmier fra de lokale butikker. Præmierne er
betalt af kommunen, og er tænkt som en mini
hjælpepakke, som kommer både butikkerne og de
heldige borgere til gavn. Kommunen har bevilliget
330.000 kroner til projektet, ud fra den tanke, at
flere besøgende i byerne giver mere handel. 

Det er der kommet en artikel af
Hedensted Avis ud af, som du kan læse

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 
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