
Mangler du ansatte? 
 
- Og er du klar til at tage imod ukrainske medarbejdere? - Så kom med til matchmaking arrangement omkring muligheden for
at hjælpe nogle af de ukrainske flygtninge i arbejde, som de sidste 8 måneder har været bosat i Roskilde Kommune.
Arrangementet er for virksomheder og arbejdsgivere – både i og uden for Roskilde Kommune, og finder sted onsdag d. 1.
februar kl. 13:00 – 16:00 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. 
Læs mere om arrangementet, og hvordan du tilmelder dig nedenfor. 
 
 
Gik du glip af fejringen?
 
Sidste uge stod i fejringens tegn, da Erhvervsforum afholdt den årlige Nytårskur i samarbejde med Roskilde Kommune.
Med over 200 deltagere var der fuldt hus på Rådhuset, da vi fejrede Gazelle virksomheder, hørt spændende oplæg om
digital udvikling og teknologi samt kunstig intelligens og Metaverset. Gik du glip af Nytårskuren eller vil du gense nogle af
højdepunkterne fra de spændende oplæg? - Så har du nu muligheden, da Roskildes lokale tv-station selvfølgelig var med på
dagen, og har lavet en video med highlights. 
Se videoen her: Nytårskur 2023
 
 
Vi byder nedenfor velkommen til et nyt medlem, og du finder som altid et uddrag af kommende aktiviteter. 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnnET1N4Qd0
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Ejerleder netværk - februar'

Torsdag den 2. februar 2023  kl. 08.00 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
EJERLEDER NETVÆRK - FEBRUAR

 

NETVÆRKSMØDE
'Tænk jura og IT ind i kundeoplevelsen - Hos Ampleo'

Onsdag den 8. februar 2023  kl. 14.45 – 17.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE HOS AMPLEO

 

https://erhvervsforum.biz/event/ejerleder-netvaerk-februar/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-hos-ampleo-taenk-jura-og-it-ind-i-kundeoplevelsen/


 

En ny start på arbejdsmarkedet 
 
Mangler du ansatte og er du klar til at tage imod ukrainske medarbejdere?
 
I 8 måneder har omtrent 600 flygtninge fra Ukraine været bosat i Roskilde Kommune, og mange har svært ved at komme i
beskæftigelse. Det er på trods af, at de alle har et stort ønske om at komme i arbejde, ligesom de har uddannelse og mange
års erfaring med sig. Derfor har Olena Dalhych, som er én af de ukrainske kvinder der i øjeblikket er bosat på Sct. Hans
hospital, nu taget sagen i egen hånd og inviterer til matchmaking event mellem virksomheder og ukrainske flygtninge!
 
Arrangementet er for virksomheder og arbejdsgivere – både i og uden for Roskilde Kommune, og finder sted onsdag d. 1.
februar kl. 13:00 – 16:00 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
 
I øjeblikket har Olena ikke modtaget så mange tilmeldinger fra danske virksomheder, som man kunne håbe på, og med en
række ukrainske kvinder, som står klar til at deltage, håber hun, at flere virksomheder vil deltage i arrangementet!
 
Til arrangementet deltager 33 ukrainske kvinder, der alle på forhånd har gennemgået en screeningproces i samarbejde med
Olena Dalhych, hvor de har tilkendegivet deres ønsker, ambitioner og kvalifikationer til potentielle arbejdsgivere. Det er gratis
at deltage og alle virksomheder der er interesserede i at tage imod ukrainske medarbejdere opfordres til at deltage i
arrangementet.
 
Er man interesseret kan man henvende sig på engelsk til Olena Dalhych på mail helengalgic@gmail.com

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

mailto:helengalgic@gmail.com


Hymness
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Hymness!
 
Hymness er et dansk niche brand, der blev startet i 2020, og som byder på et univers af dansk design af tasker, smykker og
accessories.
Hymness ønsker at forene et intuitivt og kreativt univers med et holistisk mindset om at passe bedre på vores natur, ved at
være mere bevidste om de valg vi tager, og hvordan vi behandler vores medmennesker, samarbejdspartnere mm.
 
Alle Hymness' designs bliver til i hjertet af Tølløse, og er produceret i små og limited-editions på små workshops og
certificerede faciliteter i og uden for Danmark. De forskellige produkter hos Hymness er designet med Nordisk DNA, hvor
fokus er på grafiske linjer, bløde former, naturlige materialer og premium kvalitet. 
Hymness har et nøje øje for detalje og kvalitet, og visionen er at kombinere kreativ leg, nysgerrighed og know-how med
bevidste valg af materialer hele vejen fra ide til færdigt produkt. 
 
Se produkter og læs mere på www.hymness.com

 

https://www.hymness.com/
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