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Vi ønsker alle en rigtig god sommer
Med det sidste nyhedsbrev inden sommerferien ønsker vi alle en rigtig god sommer
med lidt læsning om kommende arrangementer og nye medlemmer i vores brede
erhvervsnetværk. Næste nyhedsbrev udkommer i august.

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.

Fyraftensmøde - hvad betyder den nye ferielov for
dig?
21. august kl. 16.00-17.30. Kom og bliv klogere på den nye
ferielov, når Business Fredericia sammen med Advokatgruppen
inviterer vores lokale virksomheder til fyraftensmøde. Som
arbejdsgiver er der en række ting, du skal have styr på, særligt
overgangen fra den nuværende med forskudt ferieafholdelse til den
nye ordning med samtidighedsferie. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
23. august kl. 7.30-10.00. Netværket er et eksklusivt forum for
erhvervsfolk, der arbejder i virksomheders bestyrelser. Dagens
tema som deltagerne deler erfaring udfra er: Bestyrelsens
kerneopgave. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
29. august kl. 7.00-14.00. På dette netværksmøde får
deltagerne indblik i elitesportens high performance fokus og
metoderne bag. Metoderne bliver også afprøvet i praksis i
rammerne af et matchrace. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia
3. september kl. 7.45-9.15. Kom og hør grundlæggeren af Mind
Your Own Business, Maria Kavita Nielsen, fortælle om tankerne bag

initiativet, og hvad det har udviklet sig til. Siden 2010 har Mind Your
Own Business engageret 513 drenge fra udsatte boligområder til at
etablere 52 mikrovirksomheder i hele landet. Maria fortæller også
om deres involvering i Fredericia. Læs mere her.

Business Fredericia Golf og Netværksdag
6. september kl. 8.00-15.00. Vær med når vi samler
erhvervslivet til en hyggelig netværksdag i flotte omgivelser på
Fredericia golfbane. Her får du mulighed for at møde andre
erhvervsfolk i medlemsnetværket. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Deltag i InnoCamp 2019 og få et innovativt indspark
Den 13.-14. november afholdes InnoCamp for 10. gang og samler 600 unge mennesker
fra byens 8. klasser og gymnasier. Giv din virksomhed en unik mulighed for at opleve,
hvad der kan komme ud af at lade unge mennesker tænke innovativt. Som deltagende
virksomhed på InnoCamp får du muligheden for at få elevernes løsningsideer til en
konkret udfordring/opgave. Det kan være alt fra produktudvikling, markedsføring, nye
kontaktmuligheder, målgrupper, distribution, etc. Lyder det interessant? Så kontakt
Annemette Skovgaard, anj@ibc.dk

Mød dine potentielle medarbejdere på en virtuel
karrieremesse
SDU’s virtuelle karrieremesse er et nyt online event for syddanske virksomheder, der
ønsker at rekruttere akademisk arbejdskraft enten til fuldtidsjob eller løntilskudsstilling.
Det afholdes den 21. august kl. 13.00-16.00.
Karrieremessen er målrettet virksomheder mellem 1 og 250 ansatte, der arbejder
indenfor sundheds- og velfærdsinnovation, oplevelseserhverv og bæredygtig energi.
Enten som producent, leverandør eller underleverandør. Læs mere om, hvordan du
tilmelder dig her.

Wiggers & Klement modtager DI Trekantområdets
Praktikpladspris 2019
DI Trekantområdets bestyrelse giver Wiggers & Klement årets PraktikPladsPris, fordi
virksomheden allerede det første år af sin levetid har indgået 2 lærlingekontrakter, 1
voksen lærling og 1 alm. Lærling. Virksomheden fremhæves for en stor dedikation til at
løfte en uddannelsesopgave helt fra virksomhedens opstart og er for andre et godt
eksempel på, hvordan man kan gøre en indsats for at uddanne fremtidens arbejdskraft.
Læs mere her.
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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 nyheds brev

