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Dato for Nytårskuren
er på plads
Planlægningen af den traditionelle Nytårskur i
Hedensted Kommune er i fuld gang. Som altid
bliver det stort, spændende og med rig mulighed
for at netværke med kommunens øvrige
erhvervsledere. I år foregår arrangementet i
Stouby Multihus den 4/1 2023 fra 15.30 – 18.00. 
Borgmester Ole Vind åbner ballet, og imellem
årets indlæg og prisuddelinger, vil der blive
serveret et let, men lækkert traktement. 
Nytårskuren repræsenterer en unik mulighed for
at netværke med mange andre lokale
virksomhedsledere og at hilse på borgmesteren.
Du vil også kunne møde mange af kommunens
politikere og kommunens nøglemedarbejdere. Og
sidst, men ikke mindst; følge overrækkelsen af
årets Erhvervspris og årets Klimapris i Hedensted
Kommune. 

Klik og tilmeld dig til vores Nytårskur

Indstil din kandidat til
Erhvervsprisen
Så er det tid til at indstille kandidater til årets
Erhvervspris. 
Kriterierne, som indstillede virksomheder
bedømmes efter følger her:

For det første skal den pågældende
virksomhed have haft hjemstavn i
Hedensted Kommune i minimum fem år.
Der gives også point efter i hvor høj grad
virksomheden har sat kommunen på
landkortet.
Dernæst gives point for nyhedsværdi og
evnen til at gå nye veje i egen branche.
Og sidst, men ikke mindst, skal
virksomheden have solid og stabil vækst på
punkterne; antal medarbejdere, forrentning
af egenkapital og udvikling i resultat før
skat.

Du indstiller din kandidat ved at skrive til
Erhvervschef, Carsten Steffensen, på mailen:
carsten.steffensen@hedensted.dk

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/709/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/709/


Kom med på
Mentorkursus
Få mere ud af dine medarbejdere. Så nemt kan
det siges. Ved at have en eller flere mentorer i
din virksomhed, kan du få en højere succesrate
med at integrere og realisere potentialet i nye
medarbejdere, som ansættes i praktik, løntilskud
eller fleksjob – eller personer der bare har brug
for lidt ekstra hjælp. 
Alle kan sendes på mentorkursus, om de er
medarbejdere, mellemledere eller ledere. Bare
det er dem, som har den daglige kontakt i
mentorforløbene i din virksomhed. 
Kurset går i dybden med mentorrollen og
opgaverne, den gode relation og de udfordringer,
som rollen kan medføre. 
Kurset afholdes med max. 20 deltagere hos
Hedensted Golfklub, Rindbækvej 6, 8722
Hedensted. Det foregår den 23. november 2022.
For mere information kan du kontakte Louise Hee
Ahle på mailen: louise.hee.ahle@hedensted.dk
eller på tlf.: 3046 8656. 

Du kan tilmelde dig Mentorkursus her

Finansielt udsyn
Fredag den 2. december får vi fornemt besøg i
Rugekassen i Hedensted. 
Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i
Sydbank, kommer forbi og giver en tætsiddende
analyse af udsigterne for det næste år på de
finansielle markeder. 
Jacob er en af landets mest citerede økonomer
og hans ekspertise omkring rådgivning og
vejledning ift. aktieinvesteringer er stor. Han vil på
dagen give sit bud på udsigterne for
aktiemarkedet og den globale økonomi. 
Arrangementet foregår i Rugekassen Hedensted,
Spettrupvej 7b, 8722 Hedensted. Deltagelse er
gratis.

Læs mere og tilmeld dig Netværkscafé

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice

Så nemt er det at kontakte os

 https://hedensted.nemtilmeld.dk/691/
 https://hedensted.nemtilmeld.dk/691/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/615/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/615/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi


Carsten Steffensen
Erhvervs- og detailchef

Claus Bayer Jørgensen
Erhvervskonsulent 

Heidi Baltzer Schmidt
(barsel)

Erhvervskonsulent
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