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Flot placering i DI-måling – erhvervslivet

scorer Fredericia højt

Som nr. 17 har Fredericia netop fået den hidtil bedste placering i Dansk Industris

erhvervsklimaundersøgelse 2018 blandt landets kommuner. 

Det er en fremgang på hele 13 pladser fra sidste år og et kvantespring fra nr. 78 på 4

år. Resultaterne viser, at de lokale virksomheder er blevet markant mere tilfredse med

servicen i Fredericia Kommune i det seneste år. Læs mere om resultaterne 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.

Leadership Fredericia - Modhistorier, fra barriere til

ressource
27. september kl. 7.00-10.00. Har du gennemført en forandring

og oplevet modstand blandt dine medarbejdere? Så ligner din

situation mange andre lederes. Men fremfor at se modstanden som

en fjende, bør du se den som en kilde til udvikling. Morgenmødets

emne tager afsæt i begrebet: Modstand i forandringssituationer.

Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - Betydningen af

dine intuitive evner
2. oktober kl. 7.45-9.15. Bliv klogere på, hvordan intuition kan

være den bedste ledesnor, når der skal træffes beslutninger i vores

arbejdsliv og tilværelse generelt. Få bl.a. svar på, hvordan du

anvender din intuition som et bevidst redskab, hvordan styrker,

træner og genfinder kontakten til din intuition. Der er også mulighed

for at netværke med de øvrige medlemmer. Læs mere her.

Se nyhedsbrevet online her



Mellemledernetværksmøde
10. oktober kl. 7.00-10.00. På dette netværksmøde arbejder vi

med deltagernes egne udfordringer og problemstillinger med det

formål at udveksle synspunkter, erfaringer og løsningsforslag. Læs

mere her.

 

Bestyrelsesnetværksmøde
12. oktober kl. 7.30-10.00. Dagens tema:

Ledelseskommunikation og modhistorier bliver omdrejningspunktet

for deltagernes drøftelser og erfaringsudveksling. Business Fredericia

koordinerer og faciliterer netværksmøderne. Læs mere her.

Temadag for industrien om automatisering,

digitalisering og fremtidens kompetencer
31. oktober kl. 9.30-15.30. Digitaliseringen ændrer radikalt

forudsætningerne for industrien. Hvordan får vi mest muligt ud af de

digitale muligheder? Temadagen sætter fokus på fremtidens

teknologi herunder automatisering, digitalisering og samspil mellem kompetencer og

teknologi. Læs mere her.

Morgenmøde - Sådan gør du (efter)uddannelse til en

god forretning for virksomheden
1. november kl. 8.00-9.30. På morgenmødet får du indblik i

virksomheders refusionsmuligheder og kompetencefonde for

efteruddannelse. Hør også lokale virksomheder fortælle om deres

erfaring og de gevinster, som de har høstet ved at efteruddanne nogle af deres

medarbejdere. Muligheder der ikke begrænser sig til branche eller størrelse af

virksomheden. Læs mere her.

Toplederkonference - Brændpunkter og transformation

i provinsen
29. november. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til at deltage i

en spændende Toplederkonference om morgendagens

konkurrencekraft. Her stiller vi skarpt på de muligheder, du som

virksomhedsleder har for at udvikle din virksomhed i trit med

samfundets udvikling, og hvordan erhvervslivet og kommunerne kan blive bedre

samarbejdspartnere i forhold til den generelle udvikling. Invitation udsendes seperat til

medlemmer af Business Fredericia.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Få en dygtig universitetsstuderende ind i din

virksomhed
Mange virksomheder har allerede haft stor glæde og gavn af at have en studerende

tilknyttet. Det kan være til projektskrivning om en problemstilling i din virksomhed, i

praktik eller i studiejob. Kom til Business Lunch den 11. oktober på Syddansk

Universitet i Kolding og mød engagerede studerende, der ønsker at samarbejde med

din virksomhed. Business Fredericia har selv gode erfaringer og hjælper dig med evt.

spørgsmål, kontakter m.m. Læs mere her.



Industriens Uge - Danmarks største fejring af

industrien
Uge 44 er i industriens tegn, og her sætter trekantområdets kommuner fokus på

mulighederne og udfordringerne i industrien igennem en lang række arrangementer og

events. Åbningsarrangementet: MADE IN CHINA 2025, gør os klogere på kinesisk

produktion, innovation og udvikling - og ikke mindst hvad Kinas udvikling betyder for

dansk produktion. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

aquaSpin (One-Drop) Rentgulv.nu

BRUSK MC PROTEMP

CrossFields        Slot Car Racing - Lillebælt

Dyhre Cycling Sodo Performence

Fredericia Fisk Statsaut. Revisor Kurt Andersen

MassiMMedia STEA 

My Body Shape Tekstil & Interieur

Nice New Solutions  TELENAUTIC

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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