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Stor vækst på det private jobmarked i Fredericia
De sidste tre år er der sket stor vækst på det private jobmarked i Fredericia - en sand

jobfest. 1813 nye private job er skabt i perioden fra 2014 til 2017, og væksten er større

i Fredericia end i nabobyerne, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det er især i

Taulov-området og DanmarkC, der er et "vækstlokomotiv" for byen og hele

trekantområdet pga. den ideelle placering med hurtig adgang til jernbane, havn og

motorvej. Læs mere her.

 

Persolit er en af mange, der har valgt Fredericia

Virksomheden flyttede i april fra Vejle til Fredericia for at samle tre selskaber i Taulov:

Persolit, Persolit Stilladsfirma og Danpro Steel Construction.

Kraftig vækst og en udvidelse i markedsområderne - stilladser og stålkonstruktioner har

stillet nye krav til erhvervslokalerne. Dem fandt de i Taulov, hvor der er gang i

industriområdet og tæt på motorvejen. På flere måder en ideel placering både i forhold

til medarbejdere og montører, der kører til og fra, men også for virksomhedens

lastbiler, der kommer med leverancer. Med tilflytningen følger 100 nye arbejdspladser

til Fredericia. Læs mere i avisartiklen her.

 

Ramirent flytter kundecenter til Fredericia

Ramirent er en af landets førende maskinudlejningsvirksomheder og har netop flyttet

deres kundecenter fra Kolding til Fredericia for at komme tættere på det høje

aktivitetsniveau i byggeriet i Fredericia de kommende år. Udover flytning af

kundecenteret til Taulov så huser afdelingen allerede et stort logistikcenter og

værksted, som servicerer hele Jylland og Fyn. Læs mere i avisartiklen 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.

Iværksætter event - mød to inspirerende iværksættere
30. maj kl. 16.00-18.00. Mød to erfarende iværksættere og

stiftere af hhv. Huus Group og Kruse Invest, når de deler ud af deres
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vigtigste erfaringer med at starte virksomhed op til inspiration for

andre iværksættere. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
1. juni kl. 7.30-10.00. Dagens tema: udfordringer og muligheder i

en ejerledet virksomhed med flere ejere - set fra

bestyrelsesperspektiv. Business Fredericia koordinerer og faciliterer

netværksmøderne. Læs mere her.

Dansk Byggeri om byggeriets udfordringer
7. juni kl. 10.30-12.00. Lars Storr-Hansen, adm. direktør fra

Dansk Byggeri, fortæller om, hvordan det går byggeriet i Danmark

og hvilke store udfordringer, Dansk Byggeri ser i branchen inden for

de næste par år. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia -

virksomhedsbesøg hos Dancamps
12. juni kl. 7.45-9.30. Dancamps i Trelde Næs byder "indenfor" i

dejlige omgivelser, og ejer Camilla Dvinge fortæller om de

forretningsideer, der er lagt for videreudviklingen af

campingpladsen. Der er også mulighed for at netværke på kryds og

tværs. Læs mere her.

Leadership Fredericia - Innovations simulering og

Design tænkning
14. juni kl. 16.00-21.00. På dette netværksmøde sætter vi fokus

på Design tænkning via eksperimenterende læring. Design

tænkning accelerer innovation til at skabe bedre løsninger for de

udfordringer, vi møder i forretningslivet i dag. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Business Fredericias politik for behandling af

persondata (ny persondataforordning)
Den 25. maj 2018 træder EU’s Databeskyttelsesforordning i kraft. Den giver dig nogle

rettigheder i forhold til information om, hvordan vi behandler og opbevarer person- og

medlemsdata, og hvornår vi sletter dem. Vi har netop sendt en informationsmail ud til

alle vores medlemmer og nyhedsbrevmodtagere omkring dette. Læs mere om vores

persondatapolitik her.

Åbning af Bülows Makerspace og Iværksættermiljø
Der var god stemning på åbningsdagen, hvor mange interesserede virksomheder,

foreninger, skoler, borgere og politikere var mødt op for at se nærmere på det nye
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værksted med 3D-printere og iværksætterlokaler.

Pernelle Jensen, formand for uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune, gav i sin

åbningstale et klart ønske om at skabe et inspirerende iværksættermiljø på Bülows, der

bygges op af brugerne selv med plads til uddannelsesinstitutioner og folkeskoler.

Business Fredericia får en aktiv rolle i udviklingen af stedet med henblik på at bringe

forskellige fagligheder sammen, initiere og understøtte nye og spændende projekter,

der samlet set er med til at stimulere iværksætterkulturen i byen. Læs mere om

åbningen: Makerspace indviet på Bülows Kaserne og Nu åbner teknologiværksted og

iværksættermiljø på Bülows.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
  

Emma Laycock Photography Mast Legal

Frishop Norisol

Kathrine Ratkovic Psykolog Ramirent

Kebyg Signalet, antenne & netværk   

Lindberg Fenger Kursus og Videnscenter    WordC

Marcus Fredericia  

 

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal

finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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