INVITATION TIL VIRKSOMHEDSEJERE/LEDERE
Viden og arbejdskraft til din virksomhed

En ny erhvervsklub med fokus på viden og højtuddannet kvalificeret arbejdskraft ser dagens lys. Du
og din virksomhed inviteres hermed til at være en del af det hele sammen med en lang række andre
virksomhedsejere/ledere fra lokale virksomheder i Midt- og Vestjylland.

Er det noget for dig…? Her er 3 gode grunde til at prøve det af og blive overbevist!
Du får
• ny viden til gavn for din virksomheds vækst og udvikling
• et overblik over, hvordan din virksomhed kan få gavn af et samarbejde med universitetet i Herning
• en unik mulighed for tæt dialog med andre erhvervsledere fra lokalområdet
Erhvervsklubben skydes i gang med et gratis Kick Off arrangement, som ud over oplæg, netværk,
god mad og drikke også byder på en rundvisning på Aarhus Universitet Campus Herning. Målet er at
styrke din virksomheds relation til universitetet.
Glæd dig til dagens program:
Velkomst v/ bestyrelsesformand Kenneth Iversen
Indsigt
Præsentation af universitetet  v/ Institutleder Anders Frederiksen
Overblik     Uddannelsernes tætte relation til erhvervslivet v/ Viceinstitutleder Jan Laursen
Mulighed     Samarbejde mellem studerende og virksomheder v/ Karrierekonsulent John Hansen
Indspark     I morgen bliver anderledes!  Er DU rustet til et niveauskifte i din virksomhed?
     
    Udvikling kræver, at man bevæger sig ind i det ukendte v/Lektor Michael Nørager
Du kan læse mere om ambitionerne med erhvervsklubben på bagsiden af denne invitation.
Efter det gratis Kickoff arrangementet har du mulighed for at indmelde dig i erhvervsklubben, som mødes to gange årligt på universitetet – altid med en spændende dagsorden på programmet,
masser af netværk og dialog samt forplejning. Et medlemskab af
erhvervsklubben koster 1500 kr. årligt inkl. forplejning.

Det praktiske
Tid:		

9. maj kl. 16.00 - 19.30

Sted:		
		

Aarhus Universitet Campus Herning, 		
Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Pris:

Gratis, men kræver tilmelding

Tilmelding:

På www.auhefonden.dk/kickoff
Sidste tilmelding den 5. maj.
		Der opkræves et no-show-gebyr på 500 kr. ved
		udeblivelse uden afbud senest 2 dage før.

Transport:

Til de som ønsker det, arrangeres der fælles bustransport til og fra
Kick off arrangementet. Der bliver derfor rig mulighed for yderligere dialog tur/retur med andre erhvervsledere fra dit område.
Afgang fra Skive, Thyborøn, Harboøre, Lemvig, Struer, Holstebro,
Ringkøbing, Skjern og Billund. Se opsamlingssteder ved tilmelding.

www.auhefonden.dk
Find os på www.facebook.com/auheerhvervsklub

Kære virksomhedsejer/leder
I Midt- og Vestjylland er befolkningens uddannelsesniveau på både på de korte og de lange videregående uddannelser langt under landsgennemsnittet - endda under 50%.
For virksomhederne har det den konsekvens, at de meget ofte mangler de kompetencer, der skal udvikle dem til større internationale virksomheder, som kan anvende de nyeste teknologier og metoder
og begå sig på de globale markeder. Det betyder også, at virksomhederne ofte ikke er tilstrækkeligt
forberedte til kvalificerede generationsskifter eller til at opnå de rigtige priser ved partielle eller hele
virksomhedsoverdragelser. Endvidere kan det betyde, at håndværksmæssigt dygtige ledere hyppigt
står i situationer, hvor deres arbejdstilværelse kunne gøres meget lettere, hvis de havde ansat dygtige
veluddannede ingeniører, økonomer, salgs- og marketingmedarbejdere, personaleledere mm.
Ovenstående eksempler medfører, at det midt- og vestjyske område ikke udvikler fremtidens kompetencer og arbejdspladser samt at egnen både som bosætnings-, leve- og jobområde taber i konkurrencen med øvrige dele af landet og dermed affolkes. Det, der i dag ofte kaldes ProduktionsDanmark bl.a. pga. dygtige ledere og medarbejdere med sunde og gode holdninger til arbejde, kvalitet
og samarbejde, risikerer erhvervsmæssigt at gå ned i gear. Kommunernes skatteindtægter svigter
og serviceniveauet forringes. Sidst men ikke mindst, så flytter de unge, som er den vigtigste kilde til
fremtidens arbejdskraft.
Det er vigtigt, at vi uddanner fremtidens arbejdskraft lokalt, og det kræver samarbejde med det lokale erhvervsliv. Derfor etablerer AUHE Midtvest´s Støttefond en erhvervsklub for virksomhedsejere/
ledere, som i et tæt samarbejde med alle engagerede aktører i det midt- og vestjyske område, skal
højne de små og mellemstore virksomheders kendskab til uddannelserne på universitetsafdelingen i
Herning – Aarhus Universitet Campus Herning. Dette kendskab skal medvirke til øget samspil mellem virksomhederne og universitet, de studerende og de færdiguddannede med udvikling af nye
teknologier, metoder og processer til følge.
Dialogen som udfoldes i erhvervsklubben skal blandt andet være med til at fjerne en eventuel barriere for at ansætte ingeniører, økonomer, afsætnings- og HR-uddannede. Erhvervsklubben giver
endvidere mulighed for et par gange om året at mødes på Universitetet til informationsmøder,
hvor indlæg fra forskere og erfarne erhvervsfolk krydres med rundvisninger, nye udviklinger og en
hyggelig dialog over lidt mad og et glas vin. Erhvervsklubben bliver et forum, hvor erhvervsledere
mødes og samtaler på tværs af geografien i det midt– og vestjyske område og hvor nye samarbejdsmuligheder kan udvikles.
Ønsket er, at alle virksomhedsejere/ledere skal have et grundigt kendskab til samarbejdsmulighederne
og have deres gang på Universitet i Herning. Vores fælles ambition er, at uddannelsesniveauet i det
midt– og vestjyske område på sigt løftes til landsgennemsnittet og helst over.
Undertegnede, som har stiftet AUHE Midtvest´s Støttefond, opfordrer sammen med hele bestyrelsen virksomhedsejere/ledere fra hele det midt- og vestjyske område til at bakke op om erhvervsklubben, som blot er ét af mange initiativer i den kommende tid, som skal realisere vores ambition
til glæde for alle i Midt- og Vestjylland.
På gensyn den 9. maj

Kenneth Iversen, Bestyrelsesformand

