
Sæt skub i den grønne omstilling i din virksomhed
 
På Håndværkermødet som Erhvervsforum afholdt sammen med kommunen på Rådhuset den 14. november 2022,
præsenterede vi et oplæg omkring et nyt kursus i bæredygtighed for bygge- og anlægsvirksomheder. Nu kan vi endelig løfte
sløret for, hvad vi har arbejdet på.
 
Det er derfor med stor glæde, at vi kan inviterer til kursus i bæredygtighed torsdag den 30. marts. 
 
Vi har fået støtte fra EU til udviklingen, og Rockwool Group er medsponsor, så vi kan tilbyde kurset gratis til det første hold
på 20 deltagere. Læs mere om kurset nedenfor. 
 
 
Kvinder på den danske iværksætterscene
 
For tredje år i træk lancerer Dansk Erhverv publikationen: 25 kvindelige iværksættere du bør kende. Formålet med
publikationen er at fremhæve inspirerende rollemodeller, samtidig med at motivere flere kvinder til at stifte virksomhed. 
Læs mere om publikationen og se hvordan du kan indstille en kvindelig iværksætter til listen nedenfor. 
 
 
Nyt netværk
 
Et godt netværk er en kæmpe styrke for dit arbejdsliv, og giver dig gennem interaktion og sparring adgang til både ny viden
og nye kompetencer. Derfor er det til stor gavn at være del af et netværk, der passer til dig og dit fagområde. Som noget helt
nyt glæder vi os derfor over, at kunne invitere til første møde i vores helt nye netværk for coaches og mentorer. Netværket er
for dig, som er coach eller mentor og kunne tænke dig, at vokse dit faglige netværk og udvikle på dine evner. Se mere og
tilmeld nedenfor. 
 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Coach & Mentor Netværk'

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 08:00-09:30 
 

Tilmeld og læs mere her:
COACH & MENTOR NETVÆRK

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværk for Soloselvstændige - marts'

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 08:15-10:30 
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE - MARTS

 

https://erhvervsforum.biz/event/coach-mentor-netvaerk/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-marts/


WORKSHOP
'Få succes ved professionelt brug af LinkedIn'

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 15:00-17:30 
 

Tilmeld og læs mere her:
LINKEDIN WORKSHOP

 

 

Kursus i bæredygtighed
 
Skal din virksomhed i gang med eller videreudvikle den grønne og bæredygtige omstilling? 
 
Så kom med når Erhvervsforum Roskilde inviterer til heldagskursus i bæredygtighed torsdag den 30. marts kl. 8.30-16.00. 
 
Vi ved, at bæredygtighed og grøn omstilling kan være komplekst og tungt, og at der ikke findes noget quick fix til at få det
integreret i virksomheden. Derfor inviterer vi til kursus i bæredygtighed, hvor du vil få fire til otte konkrete bæredygtige og
grønne initiativer, som du kan bruge i din virksomhed. 
Samtidig vil du få hjælp til at udarbejde en grøn handleplan for din virksomhed, hvor vi tager udgangspunkt i
bæredygtighedshjulet.
 
Kursus i bæredygtighed foregår hele dagen den 30. marts, og 
 
Praktisk:
– Kurset henvender sig til ejerledere og ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder i Roskilde og omegn med 5-50
ansatte.
– Kurset et gratis, men tilmelding er nødvendig og bindende, og det er vigtigt at kunne deltage begge dage, samt være
indstillet på hjemmearbejde, inden opfølgningsdagen.
– Max 2 pers. fra hver virksomhed.
– Vi har plads til 20 deltagere. 
 

https://erhvervsforum.biz/event/workshop-faa-succes-ved-professionelt-brug-af-linkedin/


Læs mere, se program og tilmeld dig her: Kursus i bæredygtighed

 

Kender du en kvindelig iværksætter? 
 
Så har du nu muligheden for at sætte spotlight på- og fremhæve en af Danmarks seje kvindelige iværksættere. 
 
En analyse fra Dansk Erhverv, der udkommer på kvindernes internationale kampdag d. 8. marts, viser, at kun 0,1 pct. af
investeringer i danske startups går til startups med kun kvindelige stiftere.
 
Derfor lancerer Dansk Erhverv for tredje år i træk publikationen: 25 kvindelige iværksættere du bør kende. Formålet med
publikationen er at fremhæve inspirerende kvindelige rollemodeller på den danske iværksætterscene, samtidig med at
motivere flere kvinder til at stifte virksomhed. 
 
Der er åbent for indstillinger til publikation frem til den 31. marts 2023, hvorefter de 25 iværksættere vil blive udvalgt af en
jury. Listen med de 25 kvindelige iværksættere offentliggøres den 6. juni 2023.
 
Læs om kvalifikationskrav og indstil en kvindelig iværksætter her: Dansk Erhverv- Kvindelige iværksættere

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Coromatic A/S
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Coromatic A/S!
 
I Coromatic er de specialister i at sikre adgang til strøm og datakommunikation til forretningskritiske funktioner. De designer,
bygger og servicerer teknisk infrastruktur, og deres fagfolk er eksperter i nødstrøm, kritisk køl, generatorer, UPS og
etablering og drift af datacentre.
 

https://erhvervsforum.biz/event/kursus-i-baeredygtighed/
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2023/februar/indstilling-25-kvindelige-ivarksattere-du-bor-kende-2023/?_cldee=EuJcV7kmbfz3TW9OIcw18zvCrQ81p8AxucJtJcXlxu4orEvANptsj5MvXgSr-cYk&recipientid=contact-26af290bc173ec1181ad00155d02000e-449a9801e239429c87ccff38d9fec8ee&esid=45b59952-36b7-ed11-81da-00155d030810


Når elnettet svigter, sørger de for, at kirurgen på hospitalet kan operere videre. At flytrafikken kan forsætte. At mobilnettet
fungerer. At deres IT-systemer altid er i drift. Kort sagt: at vores samfund kører uhindret videre, når strømmen svigter. Alle
døgnets timer, alle ugens dage, 365 dage året rundt. Coromatic har over 500 medarbejdere, og har leveret løsninger og
services til mere end 5.000 virksomheder i Norden. 
 
Coromatic er desuden en del af den internationale energikoncern E.ON – og som den eneste leverandør i Norden tager de
sig af alle aspekter af teknisk infrastruktur fra design over implementering til drift og vedligehold.
 
Vil du vide mere? - Så tag et kig på deres hjemmeside her: coromatic.dk

 

Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.biz
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