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Årets iværksætter –
ReLife Studio ApS
ReLife Studio laver unikke og bæredygtige
produkter, herunder lamper, af gamle
valgplakater og overskudspap. Virksomheden er
kun et år gammel, men der er allerede rift om
varerne. 
Dommerpanelet, bestående af lokale
erhvervsledere, har lagt vægt på kriterier som
nyhedsværdi og vækstpotentiale i deres
udvælgelse. Og ReLife Studio rammer lige ind i
den cirkulære tilgang til produkter, som hersker i
tiden. Samtidig har virksomheden potentialet til at
vokse betydeligt i den nærmeste fremtid.

Se pressemeddelelse om Årets
Iværksætter

Godt samarbejde
mellem kommunens
virksomheder og
jobcenteret
Byrådet besluttede i november måned 2020, at
de ville have en undersøgelse af
beskæftigelsesindsatsen i Hedensted Kommune.
Et konsulenthus blev sat til at undersøge
økonomien og effektiviteten af jobcenteret, i
forhold til at få vores borgere i arbejde, samt
borgernes tilfredshed med indsatsen. Det
udmøntede sig i Marselisborgrapporten, som er
ude nu.
Hovedkonklusionerne er, at Jobcenter Hedensted
er drevet billigt, og får borgerne hurtigt ud i job.
Jobcenteret har et tæt samarbejde med
virksomhederne og ligger højt i statistikkerne på
den virksomhedsrettede indsats. Gennem det
gode og tætte samarbejde med virksomhederne,
er det lettere, at få borgerne ud i job. Samtidig er
borgernes tilfredshed god; ca. 72 pct. er godt
tilfreds med den generelle indsats og ca. 76 pct.
finder, at de bliver mødt med værdighed og
respekt.
Beskæftigelseschef, HC Knudsen, er rigtig glad for
resultatet: ”Det bestyrker mig i troen på, at det er
i samarbejdet mellem virksomhederne, kommunen
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og borgerne, at de gode resultater opstår.
Mange virksomheder tager et stort socialt ansvar
og føler et grundlæggende medansvar for, at
lokale borgere har et job”.

Se undersøgelsen her

Bliv klogere og gør
andre klogere
Vi tyvstartede vores nyeste tiltag
NETVÆRKSTEDET i fredags med at byde
velkommen til ca. 30 indehavere af mindre og
yngre virksomheder. Vi mødtes kl 8:30 på
Spettrupvej og spiste morgenmad sammen.
Formålet med mødet var, at give deltagerne
mulighed for at udvide deres lokale netværk,
diskutere de udfordringer man har, når man er
alene eller med 1-2 ansatte, og allervigtigst - kan
vi gøre noget sammen? Erhvervshus Midtjylland
var repræsenteret og fortalte lidt om de
forskellige programmer, der tilbydes til
iværksættere og SMV’er i øjeblikket.
Vi holder netværksmøde den første fredag i
måneden. Næste morgenmøde er den 1. oktober,
hvor der vil være peptalk fra Karina Kaas tidligere
iværksætter (virksomheden er 8 år gammel) samt
netværk i højsædet. Alle virksomhedsejere er
velkomne.    

Tilmeld dig næste netværkscafé

Kendt ansigt gør
comeback
Johannes Grane Larsen er tilbage i Hedensted
Erhverv. Her vil han fungere som arrangør af og
tovholder på diverse arrangementer frem til årets
udgang. Bliv derfor ikke overrasket, hvis Johannes
ringer eller skriver til dig i Hedensted Erhverv-regi.
Vi er glade for at Johannes, med sin mangeårige
erfaring, har indvilliget i at hjælpe, og håber at I
som vanligt tager godt imod ham.

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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