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Google vil være en aktiv del af Fredericia

Når Google slår sig ned i Fredericia, så forventer selskabet at blive en aktiv del af

lokalsamfundet, og det handler om mere end datakraft. Google vil indgå partnerskaber

med uddannelsesinstitutioner, skoler og på andre måder spille en rolle lokalt,

garanterer Google-centrets lokale chef Arni Jonsson. Samtidig er der gode udsigter til

jobskabelse, Google forventer 150-250 nye jobs som en del af virksomhedsetableringen

i Fredericia (kilde: frdb.dk). 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.

HR-netværksmøde
14. januar kl. 7.30-9.30. Deltagerne får viden og inspiration

gennem erfaringsudveksling, som de kan bruge aktivt i deres

arbejde med at drive og udvikle HR-området i virksomheden.

Dagens tema er: Intern videndeling. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
25. januar kl. 7.30-10.00. Netværet er et eksklusivt forum for

erhvervsfolk, der arbejder i virksomheders bestyrelser. Dagens

tema er: LinkedIn i praksis. Det betyder, at deltagerne medbringer

deres egen labtop og arbejder med deres egen LinkedIn-profil på

mødet. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
30. januar kl. 7.00-10.00. På dette netværksmøde er der fokus

på temaet: Lær at lede opad. Vi belyser det svære spænd, der

ligger i mellemlederrollen og dermed at skulle agere i krydspresset

mellem dine medarbejderes behov og topledelsens forventninger.

Læs mere her.

Se nyhedsbrevet online her



Leadership Fredericia
31. januar kl. 7.00-10.00. Dagens tema er: Feedback kulturen i

virksomheden. Du bliver introduceret til øvelser, som sætter dig i

stand til at starte feedbackdialogen på din arbejdsplads. På mødet

vil du også høre, hvordan andre organisationer har haft succes med

at arbejde med feedback i deres arbejdskontekst. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia
5. februar kl. 7.45-9.15. Årets første morgenmøde handler om,

hvordan din virksomhed får den gode historie frem i lyset. Her får

du indblik i hvilke kriterier, journalisten udvælger de gode

virksomhedshistorier udfra, konkrete værktøjer til at finde de gode

historie i din virksomhed og ikke mindst præsentere dem. Læs

mere her.

 

 

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Flot gazellepris til 11 virksomheder i Fredericia
11 vækstdrivere i Fredericia Kommune er netop kåret af Dagbladet Børsen som årets

gazeller 2018. 6 er nye gazeller, kåret for første gang, og de resterende har præsteret

at fastholde den flotte vækstrate og kåret op til flere gange. Se listen med

fredericianske gazeller her.

Hvem skal vinde Business Fredericias Erhvervspris

2018?
Kender du en person/gruppe/virksomhed/institution, som med en særlig indsats kan

fremhæves som en inspirationskilde til at vise vejen til øget vækst og udvikling? så

fortæl os gerne, hvem du mener skal nomineres til årets Erhvervspris.

Prisen uddeles ved Nytårskuren den 23. januar 2019. Læs mere om Erhvervsprisen her.

Boost din virksomheds internationale salg
Står din virksomhed foran eller midt i en internationaliseringsproces, er dette

inspirationsseminar om markedsudvikling og internationalt salg måske interessant for

dig. SDU Universitet afholder et seminar, der giver dig indblik i, hvad der skal til for at

opnå succes på det globale marked. Læs mere her.

Har du interesse i eksport, kan du læse mere om Business Fredericias eksportnetværk

her.

Velkommen til 12 nye medlemmer i Business Fredericia
 

Danhostel Fredericia Lindholm Biler A/S skovfogedHR

Desireé Letman PreMed A/S Stena Line Denmark A/S

HjælpNU ApS Promontory Informatics ApS Taulov Dryport A/S

Human Factor IVS Skousen Fredericia ApS Vasegårdens Klinikker ApS

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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