Denne teks t er en preheader, s om uddyber indholdet af
nyheds brevet.

Se nyheds brevet online her

Regeringen tager første skridt til en tiltrængt udvidelse
af E45
I sit finanslovsudspil til 2018 har regeringen øremærket 48 mio. kr. til en
forundersøgelse af en udvidelse af E45. Det fremgår af en pressemeddelelse
fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet
Dermed er første skridt taget til en udvidelse fra 4 til 6 spor på strækningen
mellem Vejle Nord til Skanderborg Syd og Aarhus Syd til Aarhus Nord.
Læs vores reaktion på nyheden her

Få mere ud af dine sponsorkroner
Vi er stolte over at kunne præsentere OL-medaljevinder og verdensmester
Anne-Marie Rindom, AC Horsens manager Bo Henriksen og CASAøkonomidirektør Per Hansen til vores næste morgenmøde - denne gang om
sponsorater. Få deres syn på sponsorater, hvad de betyder, og hvordan de
kan aktiveres, så de skaber mere værdi for din virksomhed.
Eventet finder sted 26. september fra kl. 08.00 - 09.30 i CASAs nye domicil på
havnen i Horsens. Se program og tilmeld dig her

LGT Logistics udvider på Orionvej
LGT Logistics udvider med 10.000 kvadratmeter på Orionvej i Horsens. Blandt
andet med en ny stor lagerhal, der skal geare virksomheden til øget aktivitet
inden for møbeltransport.
Læs hele historien i Horsens Folkeblad

HM Entreprenør i nyt joint venture
HM Entreprenør, der i øjeblikket bygger nyt domicil på Orionvej i Horsens, går
sammen med Byggros A/S i en ny satsning - Vexti ApS. Vexti ApS skal levere
særlig vækstjord til fx anlægsprojekter og trækker dermed på kompetencer i
begge virksomheder.
Læs hele historien her

Lærlinge på Brimas A/S scorer topkarakterer
Tre 12-taller i træk. Klejnsmede-lærlingene hos Brimas A/S scorer
topkarakterer på stribe til svendeprøven. Høje forventninger, interne
uddannelsesdage og et særligt produktionskoncept, som giver en bred vifte
af kompetencer, er en del af forklaringen på de gode resultater.
Det målrettede arbejde med lærlinge er dermed med til at løse udfordringen
med at rekruttere veluddannet, faglært arbejdskraft.

Fredag den 1. september kl.
15-17.30

Erhvervspolitisk debat - Et fødevareerhverv i
verdensklasse
Topledere fra fødevarebranchen og politikere indleder dette års FOOD
Festival i Aarhus med en debat om kompetencer, uddannelser og
fødevarejobs. Debatten åbnes af beskæftigelsesminister Troels Lund
Poulsen (V) og faciliteres af journalist Mette Vibe Utzon. Peder Tuborgh,
CEO i Arla Foods, Leif Nielsen, branchedirektør DI Fødevarer, Anne Lawaetz
Arhnung, vicedir. i Landbrug og Fødevarer samt Nicolai Wammen (S) er
også med i panelet - der løbende inddrager øvrige beslutningstagere fra
erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik i debatten.
Tilmeld dig her

Tirsdag den
12. september

Kom til medlemsmøde om deleøkonomi - og mød en af
Danmarks mest lovende iværksætter-virksomheder

2017 kl. 8.15 – 10.15

800.000 danskere bruger hvert år deleøkonomiske tjenester som fx GoMore
og Airbnb, og det er særligt de unge, der driver udviklingen. Det viser tal fra
Danmarks Statistik.

Vil du have del i markedet? Så kom og få inspiration og indspark fra Tobias
Egmose, der er ansvarlig for sociale medier i Gaest.com - netop kåret som
årets guldæg - og Jesper Bove-Nielsen, der står bag indkøbs- og
udbringningstjenesten Vigo.dk
Læs mere om mødet og tilmeld dig her

Onsdag den 4. oktober
kl. 13-15

Company Dating – hvor virksomheder og studerende
mødes
Har din virksomhed skuffeprojekter, opgaver til studerende eller mangler I
en praktikant, studentermedhjælper eller nyuddannet? Company Dating
giver din virksomhed mulighed for at møde nogen af de mange dygtige
studerende fra de tekniske og merkantile uddannelser under VIA Erhverv
på VIA University College i Horsens.
Til Company Dating kan du også møde BusinessHorsens' egen
Matchmaker, Morten Muriel Olsen.
Sted: VIA UC, Chr. M Østergaards Vej 4, Horsens, (på torvet)
Pris: 2.500 kr. ex. moms
Se invitation og tilmeld dig via mail til mihr@via.dk senest 27. september.

Torsdag den 5. oktober
2017 kl. 09.00 - 12.30

Fremtiden er nu! - Også for din virksomhed. VEUkonference 2017
Kom til årets VEU-konference og bliv klogere på digitalisering, automation,
robotter og ny teknologi - som vil få betydning for alle virksomheder
fremover - uanset størrelse og branche.
Få også historien om hvordan en digital transformation er med til at sikre
leverancer af sand til Saudi Arabien, disruption i praksis,
velfærdsteknologier, ledelsesperspektiver samt konkrete erfaringer i
forbindelse med digitaliseringsprocesser.
Læs mere og tilmeld dig her
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