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Kære Modtager

 

Læs og tilmeld dig nogle af de

spændende arrangementer der er på

programmet

Kom til morgenmøde hos Ørsted, og få inspiration til at gøre jeres

virksomhed attraktiv, ved at skabe mere vild natur på jeres grønne

arealer.

Kom til Workshop hvor der sættes fokus på den manglende kvalificerede

arbejdskraft -  Hvordan tiltrækker du unge lærlige og elever?

Business Fredericias generalforsamling med uddeling af Iværksætter- og

Erhvervspris.

ARRANGEMENTER 

Skal din virksomhed gøre en forskel? Gør

som Ørsted - skab mere vild natur på

jeres arealer
Danmark er et af de lande i verden med mindst

vild natur. Biodiversiteten er udfordret i Danmark.

Så på flere planer giver det mening at

virksomheder arbejder strategisk med udearealer

og generelt at skabe en bedre biodiversitet. Et

arbejde og en indsats der understøtter

verdensmål nr. 15.

https://businessfredericia.dk/


Torsdag den 3. marts 2022 kl. 9.00-11.00. Læs mere her.

 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft :

"Hvordan tiltrækker du unge lærlinge og

elever?"

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et

velkendt problem. Trekantområdet,

Danmarks produktionscentrum, har en stor

udfordring. Med over 39.000 jobs i industrien og

ca. 14.000 jobs i transport og logistik, rammes

virksomhederne hårdt af manglen på

faglært arbejdskraft. 

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 14.00-16.30 Læs mere her.

 

Business Fredericias generalforsamling

2022
På generalforsamlingen får vores medlemmer en

årsberetning af bestyrelsesformand Bent Jensen.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

præsenterer foreningens erhvervspolitiske

indsatsområder og handlingsplan for den

kommende år. Samtidig giver sammenkomsten

også en god anledning til at networke med andre

medlemmer.

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.30-21.30. Læs mere her.

 

 

Se den samlede arrangementsliste her.
 

Business Fredericia indstifter

Iværksætterpris

https://businessfredericia.dk/arrangement/hvordan-arbejder-oersted-med-biodiversitet-kom-til-morgenmoede-i-energi-og-klimaforum-og-faa-inspiration-til-at-goere-jeres-virksomhed-attraktiv-ved-at-skabe-mere-vild-natur-paa-jeres-groenne-are/
https://businessfredericia.dk/arrangement/manglen-paa-kvalificeret-arbejdskraft-hvordan-tiltraekker-du-unge/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangementer/


For at sætte endnu mere fokus på iværksætteri indstifter Business Fredericia

”Iværksætterprisen”. Prisen uddeles for første gang på Business Fredericias

generalforsamling torsdag den 17. marts 2022. 

Du har mulighed for at læse mere om prisen, herunder kriterier og hvorledes man

indstiller kandidater. Læs mere her.

 

Business Fredericia søger Salgs – og

Tiltrækningschef

Relationsskabende salgsprofil med gåpåmod og vilje til opsøgende kontakt

Med reference til erhvervsdirektøren i Business Fredericia, får du til opgave at tiltrække

endnu flere arrangementer til Fredericia, og ikke mindst kunder til arrangementerne. Du

er opsøgende og nysgerrig af natur, og du har både evne, vilje og gåpåmod til at

gennemføre opsøgende kontakt og salg. Endvidere er du en stærk ambassadør, der

skaber gode, tætte og langvarige relationer.

 

Læs mere her.

 

Andre tiltag

Følg Business Fredericia på de sociale

medier

Følg Business Fredericia, og vores nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia på

LinkedIn, Facebook og Instagram.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://businessfredericia.dk/business-fredericia-indstifter-ivaerksaetterpris/
https://businessfredericia.dk/business-fredericia-soeger-salgs-og-tiltraekningschef/
https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1155322/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1155322/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1155322/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1155322/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1155322/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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