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Kære Modtager

 

 

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.

 

I dette nyhedsbrev vil vi gerne invitere dig med til de spændende netværk og

arrangementer, som vi har.

 

Vi vil glæde os til at se dig!

 

 

Bliv skarp i din rolle som mellemleder - vil

du med?

Kom og mød andre mellemledere, som kender til de udfordringer og

muligheder, der ligger i rollen som mellemleder.

 

Vi ses næste gang den 21. oktober, hvor vi skal vende emnet konflikthåndtering.

 

https://businessfredericia.dk/


Fortrolighed og viden

 

Der er stor fortrolighed i vores netværk, og vi bruger hinandens erfaringer på godt og ondt til

at blive bedre i mellemlederrollen.

 

Du får:

10 involverende netværksmøder årligt

En vekselvirkning mellem, at vi er hinandens eksperter og du får inspirationsindlæg

udefra.

Tætte relationer til andre mellemledere.

Et frirum til at drøfte netop dine ledelsesmæssige udfordringer.

Er du mellemleder, vil vi gerne invitere dig med.

 

Er du blevet nysgerrig på om dette er noget for dig? Så vær med et par gange for at få indsigt

i form, indhold og deltagerkreds inden du beslutter dig.

 

Er du interesseret i netværket, kontakt erhvervskonsulent Jesper Bonnén

 

Jesper kan kontaktes på mobil 9215 0128 og mail jb@businessfredericia.dk.

 

 

Kan du skabe tillid og følgeskab? Kom med

til fyraftensmøde og få viden du kan bruge

med det samme.

 

Vi åbner vores HR-netværk op for alle med interesse for ledelse,

medarbejdere og organsiation til vores fyraftensmøde den 29. oktober.

 

Er du ejerleder, direktør eller ansat i HR eller på kontoret - uanset funktion, så sidder du med

overvejelser omkring HR. For når man har medarbejdere ansat, så arbejder man med HR.

Spørgsmålet er - gør du dette bevidst?

 

Kom og vær med, og lad dig fylde med viden om følgeskab og tillid, når vi dykker ned i emnet:

 

mailto:jb@businessfredericia.dk


"Er der god energi og fremdrift i din virksomhed? Eller vil du gerne ændre

holdning eller adfærd?"

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Er du interesseret i HR-netværket, kontakt erhvervskonsulent Henriette

Nørgaard

 

Henriette kan kontaktes på mobil 9215 0125 eller mail hn@businessfredericia.dk

 

 

Hør om værdien af bestyrelse og Advisory

Boards. Og få råd om, hvordan du kommer i

gang!

 

Kom med til Go' Morgen møde og få en god start på dagen.

 

På vores november morgen møde, får vi besøg af nogle erfarne herrer, som fortæller om

værdien af at have en bestyrelse eller et Advisory Board, og også om, hvordan du kommer i

gang.

 

Vi vil rigtig gerne se dig - skal du med?

 

Vi mødes den 3. november. Du kan læse det fulde program og tilmelde dig her.

 

Alle med interesse for månedens emne er velkommne :)

 

Go' Morgen med Business Fredericia er et åbent netværk. Og alle med interesse for emnet kan

tilmelde sig. 

 

Vi vil glæde os til at se dig. Og har du spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte

erhvervskonsulent Stephen Bihl på mobil 9215 0127 og mail sb@businessfredericia.dk

 

Vil afholder også Go' Morgen møde allerede på tirsdag den 6. oktober, her er du selvfølgelig

også velkommen. Tilmeld dig her. 

https://businessfredericia.dk/arrangement/hr-netvaerk/
mailto:hn@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-november-2/
mailto:sb@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-oktober-2/


 

 

Husker du at bruge vores 1:1 sparring?

 

Vi kan faktisk rigtig meget - det afhænger af dit behov.

 

Vi er en dedikeret flok erhvervskonsulenter, som gerne vil hjælpe dig. Og vi tilbyder sparring

indenfor følgende områder:

Vækstplan og potentiale: Her kan vi bruge vores certificeringsværktøjet, Væksthjulet.

Eksport og international vækst.

Overvejelser om generations- og ejerskifte.

Etablering af bestyrelse eller advisory board.

Få koblet HR til dine kunder og din virksomheds mål.

Indgang til nye samarbejdspartnere.

Vi kan også hjælpe dig videre med henvendelser til eller fra det offentlige, så vi sikrer en

smidig proces.

Vi kan hjælpe dig med at få viden og overblik over relevante private og offentlige tilbud

og ordninger, der passer til din virksomhed.    

 

1:1 sparring - vi drømmer om at hjælpe virksomheder.

 

Business Fredericias DNA er, at vi hjælper virksomheder! Vi brænder alle for det, og vi

synes det er fantastisk at møde alle de spændende virksomheder der er i Fredericia Kommune

og også vores medlemmer uden for kommunen. 

 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for sparring.

 

Du kan finde os på linket her - og vi er her, når du har brug for det.

 

 

     

https://businessfredericia.dk/kontakt/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1042767/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1042767/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1042767/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1042767/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1042767/share/?launch=more


Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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