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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 om finansiering via Vækstfonden
23. august kl. 8.30-10.00. Har din virksomhed brug for kapital til

vækst? Og kan din bank ikke komme med hele finansieringen? Så

kan Vækstfonden måske hjælpe. Over 7.000 SMV’er har allerede

fået medfinansiering fra Vækstfonden til at realisere deres planer.

Kom og hør om dine muligheder, når Vækstfonden og Business

Fredericia inviterer til infomøde. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
24. august kl. 7.30-10.00. Dagens tema: Implementering af

strategi bliver omdrejningspunktet for deltagernes drøftelser og

erfaringsudveksling. Business Fredericia koordinerer og faciliterer

netværksmøderne. Læs mere her.

Leadership Fredericia - Forstå frygt og frigør

uudnyttet potentiale
30. august kl. 7.00-13.00. På dette netværksmøde sætter vi

fokus på det kæmpe potentiale, der kan frigøres, når vi arbejder

med forståelsen af frygt på forskellige niveauer. Frygt er ofte et tabu

men ikke desto mindre, er vi alle er styret af den i forskellig grad -

bevidst eller ubevidst. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - Social Selling
4. september kl. 7.45-9.15. Dagens tema: Social Selling. Du får

en appetitvækker på, hvad Social Selling handler om, og hvordan du

kan bruge det i både personlige og virksomhedsmæssige

sammenhænge. Der er også mulighed for at netværke med de

øvrige medlemmer. Læs mere her.

Se nyhedsbrevet online her

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://businessfredericia.dk/
http://www.businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/infomoede-finansiering-via-vaekstfonden/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-4/
https://businessfredericia.dk/arrangement/ledership-fredericia-forstaa-frygt-frigoer-uudnyttet-potentiale/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-business-fredericia-september/


Succes Online – Bliv bedst på nettet (ny dato)
5. september kl. 9.00-13.00. På workshoppen arbejder du med

din egen hjemmeside og personlige tjekliste, der har til formål at

kortlægge dine digitale indsatser, så du øger muligheden for succes

online. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
12. september kl. 7.00-10.00. Dagens emne er: Styrkebaseret

ledelse – en genvej til en robust kultur. Styrkebaseret ledelse

fokuserer på at sikre en mere holdbar form for engagement og

større robusthed blandt medarbejderne. Det er en ledelsesform, der

søger at identificere, forstå og udvikle sammenfaldet mellem mål,

færdigheder og motivation. Læs mere her.

 

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Business Fredericia søger ny bogholder/administrativ

medarbejder
Kender du en, der brænder for at arbejde med bogholderi og administration, så har vi

en ny jobåbning hos Business Fredericia. Du kan læse hele jobbeskrivelsen her.

Nyt lokalt HR-netværk
Arbejder du med HR/personale-relaterede opgaver i en mindre eller mellemstor

virksomhed og har interesse i ny viden, nye værktøjer og at dele erfaringer med andre i

samme rolle? Så er HR-netværket måske noget for dig. Her kan du få sparring og

nyttige input, som du kan bruge aktivt i dit arbejde med at drive og udvikle HR-området

i virksomheden. Vil du vide mere? Så kontakt erhvervskonsulent Benedicte Mejrup.

Gør som 225 andre syddanske virksomheder – profiler

din virksomhed på Work.Live.Stay karriereportal
Vidste du, at du som virksomhed gratis kan profilere din virksomhed som arbejdsplads

overfor godt 1.300 kandidater fra ind- og udland hver måned. Kandidater, der er

interesseret i en karriere i Syddanmark. Flere lokale virksomheder er allerede på

karriereportalen - du kan også komme på. Det er først og fremmest din virksomhed

som arbejdsplads, der profileres og evt. konkrete jobåbninger, uden det er et krav. Læs

mere her og besøg work-live-stay.dk

Dansk Eksportdag 2018 for virksomheder
Har du kig på nye vækstmarkeder, så deltag i Dansk Eksportdag i Odense den 11.

september 2018. Her stiller Eksportrådet med 30 eksportrådgivere fra hele verden, der

er klar til at hjælpe små og mellemstore virksomheder ud på eksportmarkederne. Læs

mere her.

Hvor digitale er de syddanske virksomheder?

https://businessfredericia.dk/arrangement/succes-online-bliv-bedst-paa-nettet/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-netvaerksdag/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2018/08/Annonceopslag_bogholder.pdf
https://businessfredericia.dk/kontakt/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2018/06/Karriereportalen_WorkLiveStay.pdf
https://work-live-stay.dk/
https://um.easysignup.com/62/


Vi bevæger os ind i den digitale økonomi med raketfart, og de digitale teknologier og

anvendelsen af dem bliver helt afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne.

 

Digitaliseringsbarometer 2018 tager temperaturen på digitaliseringen blandt 1.000 små

og mellemstore virksomheder med 3-250 ansatte i Syddanmark. Barometeret viser

bl.a. digitaliseringsniveauet på forskellige områder, gevinsten ved at digitalisere og

barrierer forbundet med at indføre digitale teknologier og løsninger, desuden om

virksomhedernes forventning til investering i digitale teknologier.

Digitaliseringsbarometer 2018 er udført af Region Syddanmark og Væksthus

Syddanmark.

Positiv tendens og markant stigning af lærepladser

indenfor byggeriet
EUC Lillebælt melder om markant stigning i lærepladser inden for byggeriet.

Uddannelseschefen på EUC Lillebælt håber, at de unges søgning til de erhvervsfaglige

uddannelser følger med udviklingen. Jobmulighederne ser meget gunstige ud, idet

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd tidligere har spået om mangel på op mod 70.000

faglærte i 2025. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

Certego ProfiloSmart Scandinavia

Cut'n Colour Lounge       Rand Consult

Hug & Flæk                        Rebekka Bondegaard

Mal-Let.dk Malermesteren SB Production

MassiMMedia Vemco Group

 

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 nyhedsbrev
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