KOMPETENCEFORSYNINGmỊdt
– Få ny viden, vækst og medarbejdere til
din virksomhed
Vejledning med fokus på din virksomhed
Der eksisterer et væld af tilskudsmuligheder, der kan
være relevante for din virksomhed.
Lad os hjælpe dig til at få overblik over de muligheder,
din virksomhed har, når det gælder ny viden, ny vækst
og nye medarbejdere.

Erhvervsfremme

Beskæftigelse

Uddannelse

Samarbejdet
I KOMPETENCEFORSYNINGmidt samarbejder vækstkonsulenter fra Væksthuset, uddannelseskonsulenter fra VEU, erhvervskonsulenter fra Erhvervsservice og virksomhedskonsulenter fra
Jobcentre om at styrke vækst og kompetencer i de østjyske virksomheder.
Læs mere om projektet på hjemmesiden www.kompetenceforsyningmidt.dk

KOMPETENCEFORSYNINGmỊdt
Et lokalt koordinerende samarbejde - Skanderborg

360 graders blik på din virksomhed
3 sæt øjne ser bedre end et. Vi kommer 3 konsulenter - og har fokus på, at vores viden skal
skabe værdi for din virksomhed. Sammen lægger vi en plan for det videre forløb.

Strategisk kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning
Har dine medarbejdere de kompetencer, din virksomhed får brug for i fremtiden? Få gratis vejledning om kompetenceplaner og finansiering af uddannelsesaktiviteter.

Støtte til vækst
Få vejledning om hvilke lokale, regionale og nationale støtteordninger, der er tilgængelige for
din virksomhed. Og påbegynd en udviklingsproces, der forbedrer din virksomheds vækst- og
udviklingsmuligheder.

Produktivitet, lean, kvalitet
Er der mere potentiale i din virksomhed, der skal udfoldes? Vi skræddersyr et forløb som passer til netop din virksomheds behov.

Jobrotation
Få opkvalificeret dine medarbejdere – uden I kommer bagefter med arbejdet.
Få tilskud til at ansætte en vikar i perioden.

Rekruttering
Jobcentret hjælper dig med at finde din nye medarbejder – uden omkostninger, hurtigt
og effektivt.

Har du en mindre eller mellemstor virksomhed - så benyt
vores vejledning.
KOMPETENCEFORSYNINGmidt koordinerer væksthus, uddannelsescentre, erhvervsservice og
jobcentre, så du får den bedste hjælp og vejledning til at optimere din virksomhed.

Væksthus Midtjylland
Vækstkonsulent Annette Tina Troelsen || mobil: 29436836 || mail: att@vhmidtjylland.dk

Jobcenter Skanderborg – VirksomhedsService
Virksomhedskonsulent Louise Toft Dalsgaard || mobil: 29138296 || mail: louise.toft.dalsgaard@skanderborg.dk

VEU-center Østjylland
Projektkoordinator John Jespersgaard || mobil: 29481907 || mail: jjha@aarhustech.dk

ErhvervSkanderborg
Erhvervschef Marianne Kristensen || mobil: 30352585 || mail: mak@erhvervskanderborg.dk
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