
 

 
 

 
Kære medlem .
PAY IT FORWARD - PARTNERSKABER OG FRIVILLIGHED I ROSKILDE

Det syder og bobler af aktivitet i Roskilde i september, hvor partnerkonstellationer på kryds og
tværs udbyder en så stor mangfoldighed af aktiviteter, at det ville kræve et helt andet format at
beskrive alle i fortjent detalje. Nu taler vi jo mest om det hard-core erhvervsliv her i nyhederne,
men Roskilde i er i høj grad også er lig den kæmpe indsats, der leveres af frivillige på alle mulige
plan - med Roskilde Festivallen nok er det mest synlige eksempel. I den forbindelse vil vi gerne
slå et slag for Roskilde Frivilligbørs 23. september, hvor lokale frivillige foreninger møder
erhvervslivet med et ønske om gensidigt at 'bytte' ideer, viden, kompetencer, ideer og ressourcer.
Erhvervslivet har på den måde en gylden mulighed for at bidrage til frivilligheden, og få enten
konkrete ydelser retur eller et plus på CSR-kontoen.

I afdelingen for mere hard-core business, vil vi nævne den nærtforestående start på forløbet
COLLABORATHON, hvor CORO & en stærk lokal partnerkreds tilbyder små og mellemstore
virksomheder en dybere indsigt og værktøjer til anvendelse af robotter og strategier for digital
transformation. Og er du selv en digital eller kreativt orienteret virksomhed med behov for
kapitaltilførsel, så hoster SPRING NORDIC lige om hjørnet et arrangement om, hvordan du kan
søge støtte, investorer eller lån gennem fx Vækstfonden. Der er mere information om disse
arrangementer nedenfor, og bemærk gerne de snarlige datoer for tilmelding og afholdelse.

God weekend
Team Erhvervsforum
 

ØNSKER DU AT TILMELDE ELLER LÆSE MERE OM
WORKSHOPS/NETVÆRKSMØDER

TRYK PÅ DET ENKELTE ARRANGEMENT HERUNDER
 

ARRANGEMENTER efterår 2019
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SEO Danmark
SEO Danmark er et ny-etableret seo bureau fra Roskilde. I spidsen står Jesper Nissen, der har 16 års
erfaring fra it- og webbranchen, senest som indehaver af Computerpeople gennem 11 år. Vi hjælper
virksomheder med at markedsføre deres brands, produkter og serviceydelser på Google. Vores speciale
er SEO, både i forhold til at blive synlig i lokalområdet, men også i forhold til hele Danmark.
Læs mere her: SEO Danmark

 
 

ITPA er stiftet af Kenneth Valeur Andersen i slutningen af marts 2019.
Grundideen i virksomheden er at skabe værdi for kunderne ved at rådgive om besparelser på alle
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områder af IT, herunder Software, Infrastruktur, Hardware, IT-konsulentydelser og Netværk. De typiske
besparelser vil ligge på mellem 5-20% og vil kunne høstes over en kort årrække. Et af værktøjerne er
genforhandling af IT-kontrakterne ved hjælp af ITPA’s kontraktscoringsmodel.
Hvis kunden ønsker at øge organisationens modenhed omkring IT omkostninger, transparens vedr. IT
omkostninger og måske begynde at indføre charge back til forretningen, så kan ITPA også hjælpe med
det.
Læs mere om ITPA her : ITPA

 
 

 
Citylogistik Danmark A/S
Se film på Youtube her: Sådan virker Citylogistik

Citylogistik Danmark A/S, kom til Roskilde oktober
2017, og opererer herudover i Lyngby, Kolding og
snart i Århus. Citylogistik kom til Roskilde med et
stort ønske, nemlig at nedbringe trængslen af
dieselvarebiler i bymidten, og samtidig tilbyde en
mere bæredygtig og miljøvenlig levering af kundens
varer. City Logistik håndterer således leveringer til
byens detail- og restaurationsliv med den ekstra
service at man kan levere på det tidspunkt kunden
ønsker. Således kan man som modtager optimere og
allokere de rigtige ressourcer, et vigtigt
konkurrenceparameter. City Logistik har et
omfattende samarbejde med Roskilde Kommune
gennem hvilket man har nedbragt 45-50 leveringere
per uge til blot to leveringer med el-bil per uge. Der
er således både direkte besparelser, praktiske
fordele og klimamæssige gevinster forbundet med at
bruge City Logistik's el-biler til sine leveringer i og
omkring bymidten, og mindre larm, mindre forurening
samt den nævnte mindre trængsel giver alt andet
lige bedre vilkår for øget omsætning blandt butikker
og cafeer.
Kontakt: Kim Kristensen her email: Citylogistik ,
mobil 27415035,
 

 
 

 

 

Styrk dine tekniske og forretningsmæssige kompetencer til at
implementere robotter.
Deltag i et Collaborathon, hvor du over tre dage i løbet af to måneder får:

• Ny viden om collaborative robotter og hvordan de bedst implementeres
• Adgang til laboratoriefaciliteter og testmiljøer med det rette udstyr
• Hjælp fra copilots til at identificere lovende business cases

Forløbet er gratis at deltage i, idet der er tale om et pilotprojekt, hvor CORO, Co-lab Roskilde, DTU,
erhvervsFORUM Roskilde, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet og Zealand – Sjællands
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Erhvervsakademi tester et nyt kursus, som Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og
Globalisering har givet tilskud til.
Forløb over 3 hele dage, holdstart 1 oktober 2019! Detaljer om forløbet og tilmelding her:
TILMELD Collaborathon HER
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Martin Thuesen, CORO email: Martin Corolab eller Allan
Lyhne, Erhvervsforum email: Allan/Erhvervsforum

 
 

 
Invitation til FrivilligBørs

Stedet hvor din virksomhed kan bytte tjenester med de
lokale frivillige organisationer. Har du ideer, viden,

ressourcer, lokaler eller andet, som frivilligheden kan få
gavn af, så sætter kun fantasien grænser for, hvad du

kunne få retur!

Tilmelding senest 9. september her:
FrivilligBørs Roskilde 2019

 
 

 
Informationsmøde om støtte til

kreative erhverv
Creative Europe Denmark, Vækstfonden og Spring
Nordic afholder d. 16.9. et informationsmøde om
mulighederne for at søge støtte til digitale og / eller
kreative brancher hos EU samt investering / lån hos
Vækstfonden. Arrangementet afholdes hos Spring
Nordic, Universitetsparken 7.

Yderligere oplysninger om, hvilke kreative brancher
kan få støtte og tilmelding i linket her:
Tilmeld her
 
 

FÅ STYR PÅ IT-SIKKERHEDEN I DIN VIRKSOMHED
Truslerne fra Cyber Space bliver kun større, og det har fået ZEALAND til at indgå i samarbejde med
CYBER SECURITY AGENCY og udbyde et målrettet forløb over 3 dage (1 hel, 2 x 1/2), hvor du kan
lære, hvordan du agerer i forhold til fx identitetstyveri, angreb fra virus, malware og ransomware. Kurset
er målrettet små og mellemstore virksomheder, der har brug for at få styr på IT-sikkerheden. Deltagere vil
typisk være virksomhedsejer/leder eller ansvarlig for IT-sikkerhed. Der kræves ingen tekniske
færdigheder for at kunne deltage i kurset.

Yderligere oplysninger og tilmelding via dette link:
Zealand itsikkerhed
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Etablering af erhvervspraktik
TIL POTENTIELLE VIRKSOMHEDER

Roskilde Erhvervsliv løfter i flok og ”åbner” døre op for fremtidens arbejdskraft

Fremtidens Danmark mangler arbejdskraft. Derfor er er det vigtigt, at flere virksomheder investerer i
erhvervspraktik.
Erhvervspraktik-samarbejde har særligt fokus på at hjælpe unge i 8. – 10. klasse med at vælge den
rigtige uddannelse. Derfor er der brug for, at vores unge i de ældste klasser får viden om de
virksomheder, hvor der kan være job efter endt uddannelse – og at denne formidles af virksomhederne
selv så flere unge får mulighed for at bruge erhvervspraktikken mere målrettet til at kvalificere
uddannelses- og beskæftigelsesvalg.

Roskilde Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder om både korte og lange praktikker og
mulige fremtidige lærepladser. Der bør være særligt fokus på at få de unge i fritidsjobs, og tage det
faktum alvorligt, at unge der har haft et fritidsjob, generelt klarer sig bedre i uddannelsessystemet.
Håber ovenstående giver anledning til at kontakte Roskilde Kommune med henblik på et besøg hvor
Palle Olsen vil fortælle mere om den virksomhedsrettede erhvervspraktik med henblik på eventuelt at
indgå en praktikaftale.
Kontakt Roskilde Kommunes koordinator af den virksomhedsrettede erhvervspraktikindsats, Skole og
Børn her : Palle Olsen eller pr. telefon : 45 40 45 10 20

 
 

 
TILMELD OG LÆS MERE OM NETVÆRKSMØDER

TRYK PÅ BILLED HERUNDER
 
 

 

 
 

 

mailto:palleo@roskilde.dk
mailto:Palleo@roskilde.dk
mailto:Palleo@roskilde.dk
mailto:Palleo@roskilde.dk
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/netvaerksmoede-paa-gimle/


 

Medlem til medlem tilbud i september
Hvis du ikke allerede har en gratis Instagram-konto, så er det måske nu du skal oprette en. For
Erhvervsforum Roskilde giver dig muligheden for at give gode tilbud, som samles direkte på
Medlem til medlem tilbud.

Skriv blot hashtagget #septembertilbudroskilde2019, så bliver dit tilbud vist.

 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

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

 

 
Afmeld Nyhedsbrev
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