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Vi samarbejder gerne om uddannelse
I dialogen om nedsættelse af dækningsafgiften skrev
beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen for nylig i Nordjyske
Stiftstidende, at hun godt kunne tænke sig, at
”erhvervsorganisationerne tog mere ansvar for at skabe studiejobs til
de studerende og navnlig praktikpladser til de unge i
erhvervsuddannelserne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi
etablerede et formaliseret samarbejde, så vi sammen er med til at
sikre jobs til de ledige, der har brug for en hånd for at komme i job
igen.”
Vi skrev i vores seneste indlæg, at Erhverv Norddanmarks dør aldrig
er lukket. Det gælder selvsagt også, når emnet er uddannelse. Vi er
altid klar til dialog med Aalborg Kommune – og andre relevante
interessenter – om hvilke muligheder vi sammen kan skabe.

ERHVERV NORDDANMARK
Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
Telefon: 98 16 06 00
www.erhvervnorddanmark.dk
info@erhvervnorddanmark.dk
Hvis du ikke længere vil være
tilmeldt nyhedsbrevet bedes du
afmelde dig, ved at sende en
mail til
info@erhvervnorddanmark.dk
Tilmeldt email: test@test.com

Læs resten af dette debatindlæg til Nordjyske Stiftstidende her

Succesrig tur til København
Knap 30 nordjyske erhvervsfolk deltog, da Erhverv Norddanmark
tidligt tirsdag 21. oktober 2014 satte kursen mod København. Det
omfattende program bød blandt andet på møder med Dansk Erhverv,
Dansk-Tyske Handelskammer og Det Britiske Handelskammer i
Danmark, ligesom der var afsat tid til en landspolitisk orientering fra
det nordjyske medlem af Folketinget, Preben Bang Henriksen.
Deltagerne havde også rig lejlighed til at tale med hinanden mellem
de forskellige programpunkter og der er ingen tvivl om, at der var
tale om en succesrig tur, hvor der blev knyttet mange værdifulde
kontakter. Se galleri

Endnu en succesfuld åbningsdebat
Der var endnu en gang flot tilslutning, da Erhverv Norddanmark og
Nordjyske Medier dagen før Folketingets åbning indbød til Nordjysk
Åbningsdebat. Trods betydelig travlhed var 16 af de 19 af landsdelens
folkevalgte mødt op i Kuppelsalen på Nordjyske Medier i Aalborg og
det samme var omkring 200 medlemmer og andre, der gerne ville
høre politikernes holdninger og rette deres opmærksomhed mod i en
nordjysk optik væsentlige emner.
Det var sidste udgave af Nordjysk Åbningsdebat med denne gruppe af
politikere, idet der inden næste arrangement skal holdes valg til
Folketinget. Nogle af kandidaterne genopstiller ikke, andre flytter
kreds og ingen er i sagens natur sikre på deres mandat, før
valghandlingen er overstået. Det var også sidste gang med Nordjysk
Åbningsdebat dagen før tingets åbning, idet arrangementet i 2015
bliver flyttet til torsdag 1. oktober. Det giver et mindre pres på
politikernes kalendere op til åbningen og dermed forhåbentlig bedre
chance for, at de ikke skal haste ud af døren, så snart mødet er slut,
men kan blive og under mere uformelle former drøfte videre med
deltagerne.

Ind i mørket til verdens bedste reklamefilm
Kreativ gruppe under Erhverv Norddanmark indbyder endnu en gang

http://www.erhvervnorddanmark.dk/sitemanager/maillist/default.aspx
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til et efterhånden traditionsrigt arrangement for de morgenfriske
blandt medlemmerne: Torsdag 20. november 2014 kl. 07.30 mødes vi
i BioCity Aalborg for at opleve de allerbedste af vinderfilmene fra
årets reklamefestival i Cannes. Vi lægger ud med en kop kaffe til at
vågne på, lidt morgenmad, kollegial snak – og så ellers et god times
tid i mørket med reklamefilmene.
Sidste chance for tilmelding er fredag 14. november 2014 her

Arrangementer på vej
Det er Erhverv Norddanmarks primære opgave at give regionens
virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling. Det
sker blandt andet i forbindelse med en bred vifte af arrangementer,
hvor det er hensigten, at medlemmerne kan hente ny viden og nyt
tankegods og hvor de kan inspirere hinanden. Her er nogle af de
arrangementer, som vi har i kalenderen:
20-11-2014:
2-12-2014:
4-12-2014:
7-12-2014:
7-1-2015:
21-2-2015:
4-2-2015:
23-2-2015:
19-3-2015:

Cannes Lions i Nordjylland - tilmeld
Seniorgruppen: Christmas - tilmeld
TRADEMARK: Christmas - tilmeld
Jul i Aalborg teater (Udsolgt)
Nytårskur med Aalborgs borgmester,
Thomas Kastrup-Larsen
Peter Bastian - Nytårs-kickoff
Lars Mogensen - "Elsk dine konflikter"
Netværksmiddag og teaterforestilling
Generalforsamling

Læs mere om arrangementerne på www.erhvervnorddanmark.dk

Kontante fordele som medlem
Medlemskab af Erhverv Norddanmark giver kontante fordele. I øjeblikket kan
du blandt andet benytte dig af disse fordele (som du kan læse meget mere på
under "Medlemskab"/"Medlemsfordele" her:
MOBILET: Rabat på mobil og mobilt bredbånd
Q8: Rabat på tankninger og enkeltvaske i Danmark
Scandic: Rabat på overnatninger og møder i Danmark
Shell: Rabat på tankninger og enkeltvaske i Danmark
Bisnode: Rabat på 3,5 mio. danske og nordiske kredit- og
markedsinformationer
TDC: Rabat på fastnet, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd

Telenor: Rabat på fastnet, mobil, bredbånd og mobilt
bredbånd

Annoncér i medlemsmagasinet
Senere på måneden tager vi fat på produktionen af årets fjerde og
sidste nummer af medlemsmagasinet, der udkommer 30. november
2014. Magasinet, der udgives som et tillæg til Nordjyske
Stiftstidende, er et attraktivt annoncemedie. Det kan du læse mere
om her
Tænk allerede nu medlemsmagasinet ind i 2015 budgettet og få de
ekstra fordele ved årsbestilling. Kampagnepris på helsider fortsætter
i det nye år.
Kontakt informationsmedarbejder Tove Koch på
tove@erhvervnorddanmark.dk

Søg Schockerts legat
Frk. Elisabeth Schockerts legat, der administreres af Erhverv
Norddanmark, har en ledig legatportion på:
Kr. 40.000,00

http://www.erhvervnorddanmark.dk/sitemanager/maillist/default.aspx
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Legatet er et rentefrit lån, der de første 5 år er afdragsfrit. Herefter
skal lånet tilbagebetales over 10 år. Legatet kan tildeles en kvinde,
der påtænker at starte egen virksomhed eller udvide en eksisterende
- og som har forsørgerpligt for barn/børn eller syge og
uarbejdsdygtige slægtninge. Ansøgeren skal have en naturlig
tilknytning til Aalborg området. Ansøgningsfristen er den 15. januar
2015.
Læs mere her..

Søg Uddannelses legat
Erhverv Norddanmarks Fond uddeler hvert år en række studielegater
til unge under uddannelse, fortrinsvis som støtte til
uddannelsesophold i udlandet.
Fonden støtter i særdeleshed unge, der tager en handelsmæssig
uddannelse. Endvidere råder fonden over en særlig pulje af legater
til unge under videreuddannelse indenfor kolonial en gros branchen.
Ansøgningsfristen er den 31. december 2014.
Læs mere i fondens fundats på www.erhvervnorddanmark.dk.

Nye medlemmer
En erhvervsorganisation har kun den gennemslagskraft, som dens
medlemmer giver den. Derfor glæder det os altid at kunne byde
velkommen til nye medlemmer. De seneste er:
B & E Stål A/S (Svenstrup J.): Direktør og projektleder Ib
Houtved Jensen
Bent B. B. Jensen – medlem af Seniorgruppen
Center for HR/Insights Danmark (Aalborg): Business Manager
Mikkel Marcussen
DGI-Huset i Nordkraft (Aalborg): Daglig leder Carina Lind
Husum
Graphic Art ApS. (Aalborg): Direktør Martin Bødker
Hjemmeoptik ApS. (Aalborg): Adm. direktør Viktoria Schultz
JKS A/S (Aalborg): Regionschef Annette Okkels
Markant (Aalborg): Direktør Marianne Vagn Pedersen

Tak til sponsorerne
Mange tak til hovedsponsoren Danske Bank og business-sponsorerne
DiaPhoni A/S, Redmark, NORDJYSKE Medier, Steen Bjerre og UCN
act2learn LEDELSE & HR.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand

Anita Møller

Formand

Sekretariatschef
Hovedsponsor i ERHVERV
NORDDANMARK

En sparringspartner for
nordjysk erhvervsliv.
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