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300 erhvervsfolk var samlet til generalforsamling

Der er stadig damp på Fredericia, og 2018 var et hæsblæsende år, hvor Fredericia har

høstet mange af de frø, der blev sået år tilbage.

 

Eksempler på de flotte resultater kan nævnes, at Fredericia i 2018 har opnået den

bedste placering nogensinde i DI’s måling af erhvervsklimaet blandt danske kommuner.

Det generelle by-image er i positiv udvikling, og det har en afsmittende effekt på både

borgere og erhvervslivet. Flere virksomheder udefra, store som små, vælger Fredericia,

når de skal flytte domicil, fordi byen på mange parametre er attraktiv. Business

Fredericia er i fortsat vækst og er i dag den største erhvervsforening i hele

trekantområdet.

Aftenens underholdning stod mentalist Jan Hellesøe for, og han overraskede i den grad

publikum, da han ”fucked” med deres hjerner.

 

Se bestyrelsen i Business Fredericia efter generalforsamlingen 2019 og den samlede

præsentation 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.

Bestyrelsesnetværksmøde
22. marts kl. 7.30-10.00. Netværket er et eksklusivt forum for

erhvervsfolk, der arbejder i virksomheders bestyrelser. Dagens

tema er et indlæg om, hvordan banker rater potentielle

erhvervskunder i forbindelse med kreditgivning v. Peter Bech

Sørensen, afdelingsdirektør i Jyske Bank. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia
2. april kl. 7.45-9.15. Vil turbulensen på de finansielle markeder

fortsætte? Kan det globale opsving holde dampen oppe? Få indblik i

de økonomiske prognoser for 2019, når Sydbanks eksperter

fortæller, hvad vi kan forvente os af det indeværende år.

Morgennødet giver dig også mulighed for at netværke med andre

https://businessfredericia.dk/
https://businessfredericia.dk/generalforsamling/
http://www.businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-8/


medlemmer. Læs mere her.

Netværksmøde for produktions- og

industrivirksomheder i Fredericia
4. april kl. 16.00-19.00. På dette fyraftensmøde sætter

Fredericia Kommune og Business Fredericia fokus på det at drive

industri- eller produktionsvirksomhed i Fredericia. Vi drøfter bl.a.

rammevilkår, infrastruktur, den lokale erhvervsservice,

samarbejdsmuligheder, kompetenceløft af virksomhedens

medarbejdere og rekruttering m.m. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
11. april kl. 7.00-10.00. Dagens tema er: Feedback-kultur.

Kunsten at give feedback rettidigt og af høj kvalitet bliver mere og

mere relevant i vores verden. Udbyttet fra netværksmødet er

praktiske erfaringer gennem øvelser, som sætter dig i stand til at

starte feedback-dialogen på din arbejdsplads. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
30. april kl. 7.00-10.00. Hvordan optimerer du din arbejdstid?

det får du indblik i på dette morgenmøde. Her bliver du præsenteret

for et simpelt setup, som kan give dig en følelse af at få en ekstra

time i døgnet. Indlægsholder Christoffer Riis Jensen fortæller,

hvordan du kan optimere din hverdag ved at bruge Microsoft

Outlook. Læs mere her.

Workshop - få nye værktøjer til at skabe

forretningsudvikling
30. april kl. 8.00-12.30. Bliv introduceret til hvordan

designtænkning kan blive en værdifuld del af din virksomheds

forretningsudvikling, styrke den interne samarbejdskultur og øge din

konkurrenceevne. Vi mødes til to halvdagsworkshops, hvor du bliver

klædt på med ny viden og værktøjer. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Nye i bestyrelser i hhv. Business Fredericia og Taulov

Transportcenter
Business Fredericia

Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe er ny bestyrelsesrepræsentant for

Fredericia Kommune. Se den samlede bestyrelse her.

Foreningen Taulov Transportcenter

Nils Skeby har valgt at træde ud af bestyrelsen, og Torben Aldershaab er valgt som ny

formand. Kim Thorstein-Nielsen er valgt som næstformand. Læs mere her.

Akademikerprisen 2019 - kunne det være din

https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-april/
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https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-8/
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virksomhed eller kender du en?
Akademikerprisen hylder de små og mellemstore virksomheder, som med ansættelsen

af akademikere har skabt vækst og innovation. Det er muligt at indsende kandidater

senest 15. maj 2019. Læs mere om udvælgelseskriterier her. Kontakt

erhvervskonsulent Benedicte Mejrup, tlf. 9215 0126, bm@businessfredericia.dk hvis du

har spørgsmål.

Vær med til at synliggøre industrien som karrierevej
Business Fredericia er på udkig efter interesserede produktions- og

industrivirksomheder, som gerne vil høre mere om mulighederne for at udbyde

sabbatår-job til unge, der har afsluttet studentereksamen og står til rådighed som

arbejdskraft i deres sabbatår inden, de vælger en uddannelsesretning. Som

virksomhed får du adgang til arbejdskraft og er med til at skabe større kendskab til

industrien som karrierevej blandt de unge. Kontakt erhvervskonsulent Benedicte

Mejrup, tlf. 9215 0126, bm@businessfredericia.dk hvis du vil høre mere.

Velkommen til 2 nye medlemmer i Business Fredericia
Rustfri Film Sam Executive Search A/S

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

https://aka.dk/for-virksomheder/akademikerprisen/
mailto:bm@businessfredericia.dk
mailto:bm@businessfredericia.dk
https://rustfrifilm.dk/
https://sam-int.com/da/
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/909166/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/909166/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/909166/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/909166/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/909166/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/

	Nyhedsbrev nr. 3 | 2019
	300 erhvervsfolk var samlet til generalforsamling
	Bestyrelsesnetværksmøde
	Go' Morgen med Business Fredericia
	Netværksmøde for produktions- og industrivirksomheder i Fredericia
	Mellemledernetværksmøde
	Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
	Workshop - få nye værktøjer til at skabe forretningsudvikling
	Nye i bestyrelser i hhv. Business Fredericia og Taulov Transportcenter
	Akademikerprisen 2019 - kunne det være din virksomhed eller kender du en?
	Vær med til at synliggøre industrien som karrierevej
	Velkommen til 2 nye medlemmer i Business Fredericia

