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Føler du dig ikke sikker
i eget hjem?
Vi monterer videoovervågning, både til private og erhverv,
således du bedre kan sikre dig imod indbrud, tyveri,
hærværk og endda overfald.
Kontakt os for mere information
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Gratis tjek og tilbudsgivning
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Slagelse Landevej 146, 4241 Vemmelev
Telefon: 58 38 23 00 • www.vemmelev-el.dk

50+ og mangler et job?
Her er hjælpen!
Invitation til Åbent Hus
Torsdag 26. september 2019, kl. 10-16
Kom og hør om jobsøgningsnetværket, og
hvordan vi hjælper hinanden med at komme i job.
Kl. 14.30 – 15.30: Mød Sofie
Janning, næstformand i Socialog Beskæftigelsesudvalget.
Sofie giver gode tips til
jobansøgning og samtale.

Fra venstre ses leder af Vækstfabrikken Slagelse, Bolette Trier Nissen, iværksætter Jesper Martin Gram-Jensen samt forretningsudvikler i Erhvervshus Sjælland, Claus
Kaaber. Foto: Mette Juhl

Nyt koncept på Vækstfabrikken Slagelse
sætter skub på lokalt iværksætteri

Senior Erhverv Slagelse
Bredegade 13, 4200 Slagelse
Tlf. 57 83 46 11 (mandag - torsdag kl. 10 – 13)
se@se-slg.dk / www.seniorerhverv.dk/slagelse

fra netværk til job

TILBUD FRA
SLAGELSE KOMMUNE

Iværksættermiljøet Vækstfabrikken, der holder til på Posthuset i Slagelse, har fornyet sit koncept og tilbyder nu lokale iværksættere endnu bedre muligheder for vækst. Det sker ud fra
iværksætternes individuelle behov via sparring og konkrete planer for udvikling, i tæt samarbejde med Erhvervshus Sjælland
Iværksættere er helt afgørende for at holde gang i udviklingen i Slagelses erhvervsliv.
Derfor lancerer Vækstfabrikken Slagelse et nyt koncept,
som sætter ekstra fokus på
den enkelte iværksætters
behov.
- Vi er jo et iværksættermiljø, som sætter mindre fokus
på kontorpladsen og mere på

virksomhedernes udfordringer og udvikling. Derfor har
det altid været sådan, at alle
virksomheder får et udviklingsforløb med deres plads.
Men nu opgraderer vi yderligere, så virksomhederne får
mere individuel sparring og
får lagt en plan for udvikling,
som vi sammen følger op på.
Erfaringsmæssigt ved vi, at

kursuskataloget
Slagelse / sorø / Ringsted

Er du pårørende til en krigsveteran?

2019
EFTERÅR

Der er mange pårørende som har brug for at snakke med andre i
samme situation, men som ikke ved hvor de skal gå hen. Derfor
har en lille gruppe pårørende startet en netværks-gruppe, så vi
kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.
Invitation til netværksmøde:
Netværksmøderne afholdes første onsdag i hver måned
kl. 19-21, “Ungehuset”, Bredahlsgade 3c 1. tv.,
4200 Slagelse.
Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.
Veteraner og pårørende er altid velkommen til at kontakte
Veterankoordinator Heidi Anita Stentoft,
mobil nr. 21322747, heast@slagelse.dk eller
www.slagelse.dk/veteran

slagelse.dk

Se programmet på: https://sydvest-sj.aof.dk

Se alle de spændende
foredrag om børn

”VORES ALLESAMMENS GULD”
Programmes kan hentes på biblioteket.
- Ellers ring til kontoret på tlf. 21 13 01 02

det rykker ved succesraten for
iværksætteri, fortæller Bolette
Trier Nissen, daglig leder af
Vækstfabrikken Slagelse.
Vækstfabrikken drives i et
samarbejde mellem Slagelse
Erhvervscenter og Erhvervshus Sjælland, og for Erhvervshusets forretningsudvikler
Claus Kaaber, giver det nye
koncept en langt mere struktureret tilgang til at kunne
understøtte virksomhedernes
udvikling på bedste vis.
- Når man er iværksætter,
så sidder man med det hele
selv, og der kan et netværk
af andre iværksættere, der er
på en Vækstfabrik, være rigtig
godt. Men for os er det vigtigt
at give noget mere. Derfor får
man nu et forløb med en erfaren forretningsudvikler, som
giver sparring og viden på,
hvordan koncept, salg, markedsføring og meget mere kan
blive sat op. Alt sammen i en
plan, der er lige til at eksekvere på som iværksætter, udtaler
Claus Kaaber.

Her kan faggrupper
smelte sammen
Vækstfabrikken i Slagelse har
eksisteret siden 2011 og har
i øjeblikket 15 virksomheder
tilknyttet, der repræsenterer
et bredt udvalg af brancher.
En af dem er Jesper Martin Gram-Jensen, der står
bag virksomheden Excelma-

te. Han har været selvstændig erhvervsdrivende siden
årsskiftet og valgte her efter
sommerferien at blive en del
af iværksættermiljøet.
- Det er vigtigt for mig at
kunne adskille arbejde og privatliv, og det kan jeg her. Og
så er det fedt med et miljø,
hvor der sker noget. Her er
vi flere faggrupper, der kan
smelte sammen. Det håber jeg
der kan komme nogle spændende projekter ud af, siger
Jesper Martin Gram-Jensen
og fortætter:
- Muligheden for at række
ud efter sparring er til stede
og forhåbentlig kan der åbne
sig nogle døre til nye kunder.
- Man kan være helt nystartet eller have været i gang i
en årrække, det er ikke vigtigt. For os er det vigtigt, at
virksomhederne er i udvikling
og vil mere. Derudover har vi
selvfølgelig alle de professionelle faciliteter, man har brug
for, udtaler Bolette Trier Nissen.
Hvis du vil vide mere om
Vækstfabrikken Slagelse, er
du velkommen til at kontakte Bolette Trier Nissen på tlf.
29 32 63 62 eller mail: bolette@slagelseerhvervscenter.
dk. Vækstfabrikken Slagelse
ligger sammen med Slagelse
Erhvervscenter A/S i det gamle posthus på Sdr. Stationsvej
26, 1.

