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Vi byder velkommen til
Claus
Claus Bayer Jørgensen starter i Hedensted
Erhverv i stillingen som Erhvervskonsulent. Claus
har lang erfaring fra medico-industrien, hvor han
har været både salgsdirektør og CEO. Desuden
har han en fortid i TDC, som markedschef. Claus
vil blive sparringspartner for iværksættere og
virksomheder i Hedensted Kommune. Her kan han
bidrage med erfaring med kundeservice-delen,
salgsstrategier og strategier for kunderelationer
og marketing.

Klik og lær Claus bedre at kende

Heidi går på barsel
Den 8. oktober går Erhvervskonsulent Heidi på
barsel. Hun har ydet et stort stykke arbejde for
afdelingen, og vi glæder os allerede til at have
hende tilbage i 2022.
Heidi har leveret en kæmpe indsats på mange
områder, herunder udviklingen af kommunens
detailhandlende. Samtidig har hun været meget
engageret i at øge aktiviteten i de tre
centerbyers bymidter.
Vi ønsker Heidi en god barsel og en glædelig tid
med den kommende lille nye. 

Netværkstedet
Jeres svar i forbindelse med udarbejdelsen af den
nye erhvervspolitik var klare. 
I efterlyste mere netværk. 
Derfor lancerer vi nu netværkstedet. Det gør vi for
at skabe mere lokal sammenhæng, mere lokal
samhandel og mere udvikling på tværs af
brancher. 
Netværkstedet er en sammentrækning af ordene;
netværk, værksted og stedet. Det betyder at vi
netværker, arbejder med metoder til at forbedre
netværk og stiller de ydre rammer til rådighed. 
Tak for jeres input! Vi håber I vil tage godt i mod
det nye tiltag. 
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Du kan allerede nu tilmelde dig kickoff
den 12. november

BEWI genanvender
årligt 60 ton
Hos BEWI i Tørring fylder den grønne dagsorden
meget. Virksomheden genanvender årligt ca. 60
ton materialer, som ellers var blevet til affald. Og
med et letvægtsprodukt som flamingo, der er et
varemærke ejet af BEWI koncernen, er det meget.
En nøglesætning for BEWI er; ”Tag ansvar”, og
virksomheden arbejder på at blive endnu mere
bæredygtig, med et tiltag, der skal sende
virksomhedens overskudsvarme ud i
fjernvarmesystemet i Tørring. 
Virksomheden vægter også de ansattes velvære
højt, og har, i samarbejde med jobcenteret,
hjulpet flere borgere på kanten af
arbejdsmarkedet i arbejde. 

Læs mere om BEWI og deres fokus på
bæredygtighed

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

Claus Bayer Jørgensen
Erhvervskonsulent 

Heidi Baltzer Schmidt
(barsel)

Erhvervskonsulent 
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