
Hvad kan vi hjælpe 
dig med?
Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice
– en guide til endnu bedre erhvervsservice 
fra Hedensted Kommune
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Med Hedensted Kommunes 
Krydsservice får du muligheder 
i lange baner – og korte 
beslutningsveje

www.hedenstederhverv.dk

I Hedensted Kommune ligger vi i toppen 
af Dansk Industris liste over erhvervsven-
lige kommuner. Det er vi stolte af, og vi 
vil gøre alt for at beholde den placering. 
Det gør vi bl.a. med Krydsservice.

I Hedensted Kommune har vi organiseret 
os i en række kerneområder, hvor vi sam-
ler forskellige kompetencer. Den samlede 
service overfor erhvervslivet kommer fra 
flere forskellige områder. 

Med Krydsservice arbejder alle i  
kommunen på tværs af kerneområder 
med det klare mål – at finde hele 
løsninger for din virksomhed.

Kirsten Terkilsen
Borgmester for Hedensted Kommune

”Vi sætter handlekraft og fleksibilitet højt, så både virksomheder  
og mennesker i Hedenstederne hele tiden kan udvikle sig”

Med Krydsservice 
får du:
• Hele løsninger tilpasset dit behov

• Et team som direkte løser dine udfordringer

•  Kompetent sparring og et bedre  
beslutningsgrundlag

• Mere smidig sagsbehandling

• Digitale selvbetjeningsløsninger

• Hjælp til opkvalificering af medarbejdere

•  Overblik over lovpligtige krav og  
godkendelser

•  Inspiration til ny læring og innovation
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”Med dialog og
samarbejde skaber vi 

de bedste rammer
for virksomhedernes
vækst og udvikling”

”Krydsservice” 1. udgave, april 2016.

Udarbejdet af Hedensted Erhverv for at skabe hurtigt 
overblik og service på tværs af kommunens kerneområder.

Kvikguide til Krydsservice 
for dig og din virksomhed

DIN VIRKSOMHED
BESKÆFTIGELSE

Anette Kjær Ølund

BYGGERI
Morten Christensen

LÆRING
Per Lunding 
Søren Vig

INFRASTRUKTUR
Michael Laursen 

ERHVERV
Johannes Grane Larsen

Anders Killmann Petersen

NATUR & MILJØ
Per Nørmark 
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Hedensted Erhverv
Vi tilbyder uvildig vejledning til alle virksomheder og 
iværksættere i  Hedensted Kommune. Vi er en del af et stort 
netværk og fungerer som indgang til Væksthus Midtjylland, 
Region Midtjylland samt andre, der tilbyder hjælp til 
erhvervslivet.

www.hedenstederhverv.dk

Brug Hedensted Erhverv 
som sparringspartner 
og inspiration
Hedensted Erhverv er altid i arbejdstøjet for dig og din virksom-
hed, og vores fokus er på uvildig vejledning. 

Vores udgangspunkt er, at du er god til at drive din virksomhed, 
og at vi hjælper dig med at skifte gear og se vækstmuligheder.

Vi arbejder hele tiden med at sikre optimale vækstbetingelser og 
målretter vores service efter dine aktuelle behov, samt hjælper dig 
videre med dine udfordringer eller din gode idéer. Det gør vi både 
med afsæt i vores viden om støtteordninger og gennem kvalifice-
ret sparring og input.

Vi er altid i en tæt dialog med erhvervslivet og holder hvert år en 
lang række temamøder med inspiration og indspark til virksom-
hederne, hvilket også er med til at sikre et stærkt netværk og 
sammenhængskraft blandt kommunens virksomheder.

Kontakt:

Erhverv

Johannes Grane Larsen
Erhvervschef
T: 2466 7142
johannes.larsen@hedensted.dk

Anders Killmann Petersen
Erhvervskonsulent
M: 2490 1852
anders.k.petersen@hedensted.dk

Spørg os, når det gælder:

• Vækst

• Eksport

• Optimering

• Forretningsplaner

• Organisering

• Bestyrelsesarbejde

• Generationsskifte

• Opstart

og meget mere ...
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Beskæftigelse
I Hedensted Kommune har vi én af landets laveste 
ledighedsprocenter. Vi har med andre ord høj 
beskæftigelse. Det har vi ikke mindst, fordi vi har et 
godt samarbejde med virksomhederne i kommunen. 

Vi matcher medarbejdere 
og virksomheder
Jobcentret tilbyder virksomhederne rekrutteringsservice og hjælp 
til opkvalificering og etablering af virksomhedsrettede forløb for 
nye og nuværende medarbejdere.

Vi ved, hvor vigtigt, det er at have de rigtige medarbejdere, og
derfor står Jobcentret altid parat til at finde en medarbejder, der 
matcher dine udfordringer. Vi hjælper også med screening og 
udvælgelse af relevante kandidater.

Det er vores ambition at fastholde indbyggerne i Hedensted
Kommune i job, også hvis sygdom, nedsat arbejdsevne eller andet
skaber udfordringer. Det sikrer vi med ”redskaber” som løntilskud,
fleksjob og fx Jobcentrets fastholdelsesteam.

Vi tilbyder også hjælp til opkvalificering af medarbejdere. Det kan  
fx ske via jobrotation og voksenlærlinge. 

Er der brug for at nedbringe antallet af medarbejdere, kan vi hjæl-
pe med at sikre et så gnidningsfrit forløb som muligt, ligesom vi 
gør en stor indsats for bl.a. genplacering, videreuddannelse mv.

www.hedenstederhverv.dk

Spørg os, når det gælder:

•   Rekruttering af nye  
medarbejdere

•   Løntilskud

•   Virksomhedspraktik

•   Fleksjob

•   Arbejdsfastholdelse  
– ved personalesygdom

•   Opkvalificering af  
medarbejdere

•   Småjobs (medarbejdere i få 
timer eller som tilkaldevikar)

Kontakt:

Beskæftigelse

Anette Kjær Ølund
Virksomhedskonsulent
T: 7975 5436
M: 3045 6435
anette.olund@hedensted.dk
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Byggeri, miljø og 
infrastruktur
I Hedensted Kommune rummer kerneområdet 
Fritid & Fællesskab en lang række erhvervsrettede 
områder, der står parat til at hjælpe indenfor 
bl.a. byggeri, miljø og infrastruktur.

www.hedenstederhverv.dk

Infrastruktur
Afdelingen Infrastruktur arbejder 
for at sikre en optimal logistik 
for virksomhederne. Det er fx 
her, du søger om tilladelse til at 
placere adgang til vejnettet på 
de optimale placeringer. Vi invi-
terer generelt til en tidlig dialog 
med virksomheder, så vi sammen 
kan afklare hvilke tilladelser, der 
er behov for.

Spørg os, når det gælder:

•  Tilladelser til ind-/udkørsler

•  Kørsel med modulvogntog

Natur & Miljø
I Natur & Miljø sikrer vi, at virk-
somhederne får de rigtige god-
kendelser og tilladelser. Vi er en 
kompetent sparringspartner, der 
agerer fremsynet også i forhold 
til virksomhedens kommende 
behov.

Spørg os, når det gælder:

•   Miljøgodkendelse af virksom-
heder og landbrug

•   Tilladelser til regn- og  
spildevand

•   Tilladelser i forhold til  
grundvand, varmeforsyning  
og naturbeskyttelsesloven

•   Affaldshåndtering

Bygge- & 
Erhvervsservice
Bygge- og Erhvervsservice står 
altid til rådighed, og vi er klar 
ved telefonen, når en byggesag 
skal startes. Ofte er det en god 
idé at starte med et møde, hvor 
vi  drøfter de aktuelle planer. 
Det kan være med til at sikre en 
gnidningsfri proces. Du kan også 
spare tid ved at bruge vores di-
gitale selvbetjeningsløsning Byg 
og Miljø. Her får du en digital 
projektmappe, hvor du løbende 
kan følge din sag. Du kan også 
vælge at få tilsendt en sms eller 
mail, når der er nyt i sagen.

Spørg os, når det gælder:

•  Nybyggeri

•   Ombygning af/tilbygning til 
eksisterende bygninger

•   Ændret anvendelse af  
bygninger

•   Skiltning

•   Landzonetilladelser til  
bygninger i landzonen

Kontakt:

Bygge- & Erhvervsservice

Morten Christensen
Afdelingsleder
T: 7975 5656
M: 2233 1304
morten.christensen@hedensted.dk

Kontakt:

Natur & Miljø

Per Nørmark 
Afdelingsleder
T: 7975 5660
M: 2927 5033
per.normark@hedensted.dk

Kontakt:

Infrastruktur

Michael Laursen 
Afdelingsleder
T: 7975 5640
M: 2485 4194
michael.laursen@hedensted.dk
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Læring
Læring er en vigtig faktor i Hedensted 
Kommune. Læring handler om at børn og 
unge bliver parat til uddannelse og job. 
Og derfor også at give de unge viden om, 
og forståelse for erhvervslivet.

www.hedenstederhverv.dk

Læring er at lære
at gøre en forskel
Sammenlignet med mange andre kommuner gør vi i Hedensted 
Kommune meget ud af at knytte bånd mellem de unge, uddan-
nelsesinstitutionerne og virksomhederne. Det sker via undervis-
ning om uddannelse og job, virksomhedsbesøg, uddannelses-
messe, praktik mv.

Et særligt fokusområde er at sikre, at unge får lyst til at tage en 
ungdomsuddannelse, så vi også i fremtiden kan opfylde virksom-
hedernes behov for kompetent og kvalificeret arbejdskraft på alle 
niveauer.

For Læring starter det allerede i skolen: Vi har i Hedensted Kom-
mune vedtaget en Masterplan for Uddannelse og Job. Masterpla-
nen skal sikre, at alle unge er i stand til at træffe et kvalificeret og 
realistisk uddannelses- og karrierevalg, når de forlader skolen.

I Læring arbejder vi med unge op til 25 år. Gennem aktiviteter 
som bl.a. virksomhedsbesøg og praktik arbejdes med at ruste de 
unge til at klare de krav, der stilles på det moderne erhvervs- og 
uddannelsesmarked. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med  
lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Kontakt:

Læring

Per Lunding
Leder af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning
T: 7975 5501
per.lunding@hedensted.dk

Søren Vig
Pædagogisk konsulent
Læring Hedensted Kommune
T: 7975 5515
M: 2034 6135
soeren.vig@hedensted.dk

Spørg os, når det gælder:

•   Skole-virksomhedskontakt

•  Praktikpladser

•  Fremvisning af virksomhed

•  Innovationsprojekter

•   Specialkompetencer i relation 
til årgange
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Hedenstederne 
– for alle, der vil
Hedenstederne er ét af de bedste steder at bo i Danmark og blandt de 4 bedste kommu-
ner at drive erhverv i. Den centrale placering midt i den østjyske vækstzone kombineret 
med en række gode erhvervsvilkår gør det attraktivt at drive virksomhed her – især inden 
for produktion. 

Familier har både let adgang til byens puls og den tryghed og de muligheder vores  
31 velfungerende lokalsamfund kan tilbyde.

På grund af det stærkt forankrede fællesskab i lokalområderne har vi bevaret lokale skoler 
og andre institutioner, hvilket yderligere fastholder og styrker det gode liv her. Alle bidra-
ger til at løse udfordringer og realisere ideer sammen. 

Det er derfor, at du oplever fællesskab, handlekraft og nærvær i Hedenstederne. Det er
derfor vi siger, at Hedenstederne er for alle, der vil.

www.hedenstederhverv.dk

Hedenstederne 
er 31 stærke 

lokalsamfund
Hedenstederne består af 31 levende og aktive lokalsamfund. Her slipper 

ildsjælene handlekraften løs, og foreningslivet blomstrer. Her er sammenholdet 
stærkt. I de mindre byer kender mange hinanden, og der er plads til at være 

forskellige og alligevel er viljen til at trække i samme retning meget stor.



Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Tlf.: +45 7975 5287

hedenstederhverv@hedensted.dk
www.hedenstederhverv.dk

Velkommen til 
målrettet Krydsservice 
hos Hedensted Kommune
Læs mere på
www.hedenstederhverv.dk
eller kontakt Hedensted Erhverv
på 7975 5287


