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Business Fredericia har rundet 700
medlemmer og når milepæl
Med 700 medlemmer bliver Business Fredericia den største erhvervsforening i
trekantområdets. Opbakningen hos de lokale virksomheder har været massiv med
afsmittende effekt på medlemstilgangen, der er vokset væsentligt hurtigere end
forventet. Det har resultateret i, at erhvervsorganisationen når sit 2020 mål om 700
medlemmer før tid. Læs mere 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.

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. Få indblik i din virksomheds
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. Der er
efteruddannelsesmuligheder uanset branche eller størrelse af virksomheden. Læs
mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - Aktiv

networking og erfaringsudveksling
6. november kl. 7.45-9.15. På dette morgenmøde er ordet frit til
at lufte en udfordring eller et fokusområde, som man sidder med i
sin virksomhed. Der er også tid til at netværke på kryds og tværs,
som vi plejer. Læs mere her.

Kickstart dit salg som iværksætter
12. november kl. 9.00-16.00. Som iværksætter er det
afgørende, at du kommer godt i gang med salget og får udvidet dit
kundegrundlag, så din nystartede virksomhed får flyvehøjde. Vi har
skræddersyet et kursus til iværksætteren, der er sulten efter mere
salg. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
14. november kl. 7.00-10.00. Dagens tema er: Modhistorier –
fra barrierer til ressource. Du får inspiration til en ny måde at tænke
modstand mod forandring på og bliver introduceret til en
modhistorie-model, som du kan anvende i din virksomhed. Læs
mere her.

Samarbejde om det lokale arbejdsmarked og et kig ind
i fremtiden
20. november kl. 13.00-17.00. Den internationalt anerkendte
fremtidsforsker, Liselotte Lyngsø, tager udgangspunkt i Fredericia
og i deltagernes tanker om kommende gamechangere. Hun vil tage
os med på en tankevækkende rejse om at forstå fremtidens
arbejdsmarked og dele ud af sine 20 års erfaringer med at spotte
trends. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
30. november kl. 7.30-10.00. Hvordan finder man
bestyrelsesposter, og kan LinkedIn bruges? dette er dagens tema og
bliver omdrejningspunktet for deltagernes drøftelser og
erfaringsudveksling. Læs mere her.
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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.

Business Fredericia byder velkommen til Lone Nielsen

som ny medarbejder
Lone Nielsen er startet som bogholder hos Business Fredericia den 1. oktober. Lone får
ansvar for at styre økonomi, bogholderi og en bred vifte af administrative opgaver. Hun
kommer med en bred erfaring indenfor bogholderi og administration og senest fra et
job hos RMG-Inspektion A/S, hvor hun har arbejdet med salg- og kursusadministration.
Lone tager over efter Gitte Buchmann-Møller. Læs mere her.

Donér din tid og bliv dommer på Danish
Entrepreneurship Award 2018
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 15. november 2018. Her afholdes en række konkurrencer, hvor
elever og studerende skal præsentere deres idéer for dommere, som giver dem
feedback og sparring. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
AMW Advokatbogholderi

Lillebælt Rustfri

CG Johansen Kommunikation

LN Montage

Forlaget Flak

Long-Play Records

Global Energy Consult

Michael Holst Consult

Hjerteforbindelse

OneTech

Hotel Gammel Havn

Optimum Hr

Jaxø Handel

PetDK

Klejnstrup Terapi

The Nordic Fan Company

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