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Øjeblikket mange har
ventet på
 
I Hedensted Erhverv har vi spillet i undertal i et
års tid, men nu er vi fuldtallige igen. Vi ved, at
mange af jer har savnet Heidi Baltzer Schmidt i
dagligdagen – heldigvis er hun nu tilbage fra
barsel og topklar til at fortsætte hvor hun slap.
 
Heidi har udført et eminent arbejde med at
hjælpe kommunens detailhandlende med ideer og
initiativer til at øge omsætningen og det er hun
klar til igen.
Vi er glade for igen at stille fuldt hold, og for at
byde Heidi hjerteligt velkommen tilbage! I dag er
Heidis første arbejdsdag efter barslen, så det er
nu muligt at ringe eller skrive til hende igen.
 
Vi håber I vil benytte jer af dette og at I alle vil
give hende den varme velkomst hun fortjener. 
 

Bæredygtighedsprisen
Indstilling af virksomheder til
Bæredygtighedsprisen 2022
 
I Hedensted Kommune er bæredygtighed højt på
dagsordenen. Mange af kommunens
virksomheder gør en stor indsats på området
med indtænkning af FN’s Verdensmål og grøn
omstilling i værdikæder og strategier.
 
Du kan nu indstille den virksomhed fra
kommunen, som du synes gør den største forskel.
Det er sågar tilladt at indstille egen virksomhed,
hvis du mener, at I gør en stor indsats på
området.
 
Indstilling foregår ved at sende en mail til
Erhvervschef, Carsten Steffensen, på mailen:
carsten.steffensen@hedensted.dk hurtigst
muligt.
Herefter foretager dommerpanelet en vurdering
og vinderen offentliggøres til Nytårskuren.

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
mailto:carsten.steffensen@hedensted.dk


Rygestop
Få hjælp til at blive røgfri virksomhed
 
Hedensted Kommune er en del af visionsinitiativet
”Røgfri fremtid 2030”.
I kommunalt regi indføres rygestop i arbejdstiden
fra 1. januar 2023. Alle medarbejdere, som ryger,
er tilbudt hjælp til rygestop. Vi oplever stor
interesse for dette tiltag i de lokale virksomheder
og der er hjælp at hente.
 
Hedensted Kommune tilbyder alle kommunens
virksomheder hjælp til at indføre røgfri miljøer. De
ansatte tilbydes gratis rygestopforløb og
virksomhederne kan tilkøbe en pakke, der
inkluderer tilskud til nikotinerstatning for de
ansatte.
 
Hvis din virksomhed er interesseret, kan du
kontakte Sundhedskonsulent, Kasper Olsen på
mailen: kasper.olsen@hedensted.dk eller tlf.:
2913 4930.  

Læs mere her

Jesper Erhvervshuset
Erhvervskonsulent Jesper O.H. Sørensen
står klar med sparring
 
Erhvervshus Midtjylland (EHM) er et gratis tilbud til
alle midtjyske virksomheder, der vil udvikle sig.
EHM hjælper alle størrelser virksomheder med de
fleste typer udfordringer og potentialer. I
Rugekassen i Hedensted og Tørring kan du møde
din lokale Erhvervshuskonsulent, Jesper O.H.
Sørensen.
” Jeg tilbyder sparring om strategi, forretnings-
udvikling, ledelse produktudvikling og innovation.
Når vi taler om f.eks. grøn omstilling, digitalisering
og ny teknologi, eksport, finansiering eller e-
commerce er jeg godt flankeret af kompetente
kolleger i EHM" 
 
Jesper træffes i Rugekassen Tørring den første
onsdag i hver måned, hvor han er klar til at
sparre om enhver virksomhedsmæssig
problemstilling.

RKN Montage
Driftig tilflytter med vind i sejlene
Rasmus Kjeldahl Noer er manden bag RKN
Montage.
Rasmus har erfaringsmæssigt en bred baggrund,
hvor hans forskellige erhvervsmæssige indsigter,

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedshuset/sundhed/oensker-du-at-indfoerer-roegfri-arbejdstid-paa-din-virksomhed
mailto:kasper.olsen@hedensted.dk
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedshuset/sundhed/oensker-du-at-indfoerer-roegfri-arbejdstid-paa-din-virksomhed
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/rkn-montage-klar-til-nyt-vaekst-kapitel


skaber fundamentet for alsidigheden i hans
montagevirksomhed. Oprindeligt stammer Rasmus
fra Billund kommune, men driver nu virksomhed i
Hedensted Kommune. Han er imponeret over det
samarbejde og den arbejdsomhed, som han
oplever blandt kommunens virksomheder.
Forståelsen for kundernes ønsker, er
hjørnestenen i RKN Montage og projekterne skal
færdiggøres ordentligt – både tempo- og
kvalitetsmæssigt.

Læs mere om virksomheden her

Kommende
arrangementer
  
2. december 2022
Udsyn på de finansielle markeder i 2023
 
4. januar 2023
Nytårskur     
 
 

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 
Erhvervskonsulent
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