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Opfodring fra
jobcenteret
I Hedensted Kommune er beskæftigelsen blandt
ufaglærte meget høj og nogle virksomheder
kender ikke til eller har glemt alt om
voksenlærlingeordningen.
Det kan være grunden til, at der ikke er flere
ansøgere til ordningen, end tilfældet er.
Selvom vi er inde i en opadgående kurve med
antal ansøgere, er der plads til, at endnu flere
kommer ind i et voksenlærlingeforløb.
Et voksenlærlingeforløb kræver, at lærlingen er
fyldt 25 år.
I mange tilfælde vil et voksenlærlingeforløb være
kortere end et normalt lærlingeforløb, da den
erfaring, som lærlingen allerede har med i
bagagen fra arbejdspladsen, kan indregnes i en
realkompetencevurdering (RKV).

Læs mere om voksenlærlingeordningen
og hvem du skal kontakte i jobcenteret

her

Programmet til
Nytårskuren er klar
Så er årets gæstetaler til Nytårskuren
offentliggjort – i år er det Steen Hansen fra
Normal A/S.
Det gode program for dagen indebærer desuden
åbningstale ved Borgmester Ole Vind, samt
uddeling af årets Bæredygtighedspris og årets
Erhvervspris.
Det hele bliver krydret af et musikalsk indslag, lidt
vådt og lidt tørt til ganerne og rig mulighed for at
netværke.
Som altid er det gratis at deltage. Det kræver dog
tilmelding og ved afbud senere end den 3. januar
klokken 10.00 opkræves et no-show gebyr på
300,- kroner.

Du kan se programmet, indslagenes
rækkefølge og melde dig til her

Uddannelse, kvalitet

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/


og miljø på sinde
Park by Bendesgaard ligger i Hedensted. Mette
Bendesgaard er indehaver af salonen, som er en
del af samarbejdet Park.
I Park samarbejdet, som flere end 80 saloner i
Danmark er medlem af, produceres bæredygtige
produkter af høj kvalitet, og der er pant på
produktemballagen. Det er ud fra et hensyn til
mennesker og miljø.
Netop den menneskelige tilgang fylder meget for
Mette Bendesgaard. Derfor er hun glad og stolt
over at uddanne nye elever i faget, som hun
gerne vil være med til at videreføre og højne
kvalitetsmæssigt gennem uddannelse.

Du kan læse hele
virksomhedsportrættet her

Kommende
arrangementer
4. januar 2023
Nytårskur
 
3. februar 2023
Netværkscafe - morgenmøde, Hedensted

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

Hedensted Erhverv | hedenstederhverv.dk | Stationsparken 1 | 7160 Tørring 
Tlf. 4084 0426 | hedenstederhverv@hedensted.dk | Frameld dig her

https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/park-by-bendesgaard
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/park-by-bendesgaard
https://hedensted.nemtilmeld.dk/709/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/710/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi
http://hedenstederhverv.dk
mailto:hedenstederhverv@hedensted.dk
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/

	Opfodring fra jobcenteret
	Programmet til Nytårskuren er klar
	Uddannelse, kvalitet og miljø på sinde
	Kommende arrangementer
	Kontakt Hedensted Erhverv

