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Kæ re Modtager
Her får du en update af nyheder og vores kommende arrangementer. Måske har du en
kollega eller kontakt, der også kan have gavn af at holde sig opdateret med inspiration
og tiltag? Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet her.
God læselyst,
Business Fredericia

Fredericia går igen frem i erhvervsmåling
Fredericia er placeret som nr. 30 i Dansk
Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017.
Placeringen er Fredericias hidtil bedste
placering og fortsætter en positive fremgang
i forhold til sidste år.
Vi er gået frem på flere parametre:
Dialogen mellem erhvervsliv og
politikere er forbedret markant
Der er gode erhvervsgrunde med
udviklingsmuligheder.
På udbudsprocesserne for private leverandører ligger Fredericia nummer 1.
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er blevet langt bedre.
Erhvervslivets rammevilkår er forbedret med hensyn til gebyrer og
dækningsafgift.
Se hele undersøgelsen her.

ARRANGEMENTER
Få inspiration og mulighed for at netværke med andre erhvervsfolk til vores
arrangementer. Her er de nyeste i vores kalender. Hold dig ajour på Facebook, LinkedIn
eller www.businessfredericia.dk, hvor du også tilmelder dig.

Infomøde på Bülows Kaserne
26. september kl. 8.30-10.00. Kom og hør om planerne for et
nyt kreativt og inspirerende iværksættermiljø, som Business
Fredericia i samarbejde med Uddannelsesudvalget vil starte på
Bülows Kaserne. Læs mere her.

Få viden om generations- og ejerskifte og hør
spændende virksomhedsindlæg
28. september kl. 15.00-17.00. Få nyttig viden om
generations- og ejerskifte og hør to virksomhedsejere fortælle om
deres personlige overvejelser og erfaringer med generationsskifte i
familien og medejerskab i et klinikfællesskab. Derudover får du
mulighed for at netværke med de andre deltagere og dermed
skabe nye forbindelser. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - forstå din frygt
og frigør dit uudnyttede potentiale
3. oktober kl. 7.45-9.15. Ved at lære at arbejde med frygten
kan du frigøre et kæmpe uudnyttet potentiale, der kan rykke dine
ressourcer, faglige og personlige kompetencer til helt nye højder.
Der er også tid til at networke over morgenkaffen. Læs mere her.

Opstart af nyt HR-forløb for små og mellemstore
virksomheder
4. oktober kl. 8.00-16.00. Tænk HR ind i virksomheden - det
skaber værdi! Forløbet sætter fokus på udvikling af virksomheden
gennem tiltrækning af de rette kompetencer samt udvikling af
medarbejdere og teams. Læs mere her.

Salgskursus - få flere nye kunder
11. oktober kl. 8.30-16.00. Ønsker du flere nye kunder? Kunne
du tænke dig for alvor at sælge igennem til dine eksisterende
kunder? Og vil du gerne sælge lidt dyrere og tjene lidt mere? Så
tag med til vores 3-dags salgskursus og få viden, vilje og vitaminer
til større salg i din virksomhed. Læs mere her.

Seminar om Asset Management - et redskab til styring
af virksomhedens aktiver
30. oktober kl. 12.30-16.00. INDUSTRIENS UGE 2017.
Temaet er ISO 550001 Asset Management, der handler om en ny
standard til styring af virksomhedens aktiver, og som giver
virksomheden en systematik til bedre risikostyring, dokumentation,
sporbarhed, driftsoptimering og nedbringelse af omkostninger. Læs
mere her.

Seminar om informationssikkerhed
31. oktober kl. 13.00-16.30. INDUSTRIENS UGE 2017.
Informationssikkerhed, IT-sikkerhed, Cybersikkerhed,
Persondataloven, EU persondataforordning, Teknisk sikring,
Sikkerhedspolitikker. Disse begreber vil vi behandle gennem et
aktivt arrangement. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Formandsskifte i Fredericia Shopping
Peter Lund Tørving, Føtex City, har valgt at træde tilbage som formand for Fredericia
Shopping grundet travlhed og i stedet overgive posten til næstformand, Ole Mortensen,
Miami – et skifte der har fuld opbakning i foreningens bestyrelse. Peter forbliver i
bestyrelsen som næstformand og vil fortsat være engagemeret i foreningens arbejde.
Som formand for Fredericia Shopping er Ole Mortensen også repræsenteret som
bestyrelsesmedlem i Business Fredericia. Læs mere her.

Business Lunch - en uformel networking mellem
virksomheder og studerende
Syddansk Universitet i både Kolding og Odense inviterer til Business Lunch i oktober,
hvor virksomhederne kan få en snak med engagerede studerende, der ønsker at
samarbejde. Mange virksomheder har allerede haft stor gavn af at have en studerende
tilknyttet i enten studiejob, praktik eller projektskrivning om en problemstilling i
virksomheden. Kontakt erhvervskonsulent, Benedicte Mejrup, for at høre mere eller læs
om Business Lunch i Kolding og Odense.

Job- og karrieremesse for ingeniørstuderende i Aalborg
DSE Messen afholdes i oktober for en bred vifte af ingeniørvirksomheder, som har
mulighed for at komme i kontakt med ingeniørstuderende. Via Business Fredericia har
du mulighed for at profilere din virksomhed med eller uden deltagelse på messen.
Kontakt erhvervskonsulent, Benedicte Mejrup, for at høre mere om dine muligheder.
Læs mere om messen her.

Donér din tid - bliv dommer på Danish
Entrepreneurship Award 2017
Vil du være med til at give idérige elever og studerende et skub i den rigtige retning?
Så bliv dommer når Fonden for Entreprenørskab afholder Danish Entrepreneurship
Award i Fredericia den 16. november 2017. Her afholdes en række konkurrencer, hvor
elever og studerende skal præsentere deres idéer for dommere, som giver dem
feedback og sparring. Læs mere her.

MOVE 2018 - en visionær og nyskabende fagmesse for
transport- og logistikbranchen
Messen samler branchens førende eksperter, virksomheder, organisationer og
foreninger for at bane en fælles vej gennem de store forandringer, som venter os. Her
er der fokus på fremtidens løsninger indenfor logistik, automatisering, digital integration
og e-handel, lagerhoteller, føreløs transport, uddannelse og mange flere. Det sker maj
2018 i MESSE C. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
Advokat Erling Christensen

Fredericia Avisen

3Tech Automation

Connectsport

GoSail

Strøm Hansen

Dao 365

Lillebælt Dyreklinik

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

