
VI HJÆLPER  
VIRKSOMHEDER MED 
STRATEGI – UDVIKLING -  REKRUTTERING 
 

Som virksomhed har du adgang til et stærkt partnerskab bestående 
af lokale udviklingsaktører inden for erhvervsfremme, uddannelse 
og beskæftigelse.
 

VORES MÅL ER 
• at bidrage til udvikling og vækst for din virksomhed 
• at gøre det lettere for din virksomhed få gavn af de muligheder vores organisationer samlet stiller til rådighed

Afsættet for samarbejdet er et møde med din virksomhed, og det koster ikke noget. På mødet snakker vi om

• Virksomedens fremtidsplaner og strategi
• Kompetencebehov og strategisk uddannelsesplanlægning
• Rekruttering.

2017

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Konsulenterne 
samarbejder om 

at finde de bedste 
løsninger for din 

virksomhed



JOBCENTER 
VIRKSOMHEDSSERVICE
Kan hjælpe virksomheden med rekruttering og formidling af jobs
• Annoncering på Jobnet
• Efteruddannelse og opkvalificering
• Voksenlærlinge og rotationsordninger

• Hjælp til fastholdelse af dine kernemedarbejdere.

KONTAKT
Jobcenter Horsens
Bo Laursen, E: bol@horsens.dk, M: 21 28 90 68

Jobcenter Hedensted
Ole Sandberg, virksomhedskonsulent
E: ole.sandberg@hedensted.dk T: 79 75 54 00

ERHVERVSUDVIKLING
Adgang til viden, netværk og sparring.

• Individuel sparring om virksomheds- og forretningsudvikling
• Adgang til netværk og samarbejdspartnere
• Samarbejde med studerende og højtuddannede
• Detailhandelsudvikling, City-gavekort og markedsføring af 

Horsens og Hedensted som indkøbs-by
• Lokale erhvervsnyheder
• Adgang til fyraftensmøder med mange temaer
• Sparring om start af egen virksomhed.

KONTAKT 
Business Horsens
Morten Muriel Olsen E: mol@businesshorsens.dk M: 27 61 49 08                               
 
Hedensted Erhverv 
Carsten Steffensen  
E: carsten.steffensen@hedensted.dk  M: 40 84 04 26

ERHVERVSHUS MIDTJYLLAND 
Vores konsulenter er specialiserede i at finde dine vækstmuligheder - 
med udgangspunkt i dine ambitioner for din virksomhed. Det handler 
bl.a. nye markeder, udvikling af nye produkter eller ansættelse af 
flere medarbejdere.

Se mere på: http://startvaekst.dk/vhmidtjylland.dk/ydelsermidt 

KONTAKT
Tonny Danielsen, Virksomhedskonsulent
E: trd@erhvervshusmidtjylland.dk M: 61 42 21 71 | 

LO HORSENS / HEDENSTED
Kan hjælpe med  

• Rekruttering 
• Uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering 
• Kompetencefonde – herunder aftalt uddannelse 

KONTAKT 
Erik Sletkær Jensen 
E: erik.sletker@3f.dk M: 29 16 24 56 

LEARNMARK EFTERUDDANNELSE 
Vi hjælper virksomheder i gang med strategisk kompetenceudvikling. 
Gennem dialog kan vi hjælpe med at lave en samlet uddannelses-
plan, bestående af individuelle kurser og virksomhedstilpassede 
forløb. Vi arbejder med AMU kurser, akademi uddannelser og  
EUV – erhvervsuddannelse for voksne.

• industri, bygge- og anlæg, fødevarer, transport og logistik
• medarbejder og organisationsudvikling
• administration, regnskab, it og arbejdsmiljø

KONTAKT
Maria Birk Barnung, Chefkonsulent 
E: barn@learnmark.dk  M: 42 12 72 11 
Henrik Schalech, Chefkonsulent 
E: hsch@learnmark.dk M: 42 12  74 13

SAMMEN PRÆSTERER VI BEDRE

HVEM ER VI, OG  
HVAD KAN VI HJÆLPE MED?


