Kære medlem .
Glædelig jul og godt nytår
Alle hos Erhvervsforum Roskilde, bestyrelse og medarbejdere ønsker vores medlemmer og nyhedsbrevs
læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Trods høje smittetryk og ekstra restriktioner, har vi
JA-hatten på hos Erhvervsforum, og vi glæder os til at byde jer velkomne til et fantastisk 2021. Allerede
nu kan du se og tilmelde vores arrangementer for 1 kvartal.
Vi ser frem til d. 11 januar, hvor vi sammen med Anders Graabæk, tager bestik af de potentielt skjulte
farer og muligheder, som din omverden kan udsætte dig for i 2021, tag med på en hel dags workaway.
Workshoppen er relevant for ejerledere og iværksættere, der ønsker at få sat det lange lys på deres
forretning i forbindelse med en kritisk udvikling under Corona eller blot med ønsket om at sikre en god
retning for fremdrift.
Er du iværksætter og skal 2021 starte med at kickstarte salget? så stil spørgsmål til Kurt Nielsen fra
Faciteam d. 12 januar hvor vi har premiere på vores "spørg en salgstræner".
Godt Nytår ønsker vi alle og d. 19 januar ønsker vi de 28 virksomheder fra Roskilde Kommune tillykke
med kåringen som Gazelle 2020, vil du være med så er tilmeldingen til den årlige nytårskur åben,
bemærk begivenheden bliver afholdt fysisk i Roskilde Kongrescenter og online. Tilmeld dig til
ovennævnte på banner herunder.
Glædelig jul,
TEAM ERHVERVSFORUM

INVITATION: CAREER FAIR EKSKLUSIVT FOR SJÆLLANDSKE
VIRKSOMHEDER
Roskilde Kommune er igen i 2021 vært for årets career fair for sjællandske virksomheder. Arrangementet løber
af stablen d. 9 februar 2021 kl. 14 – 16 – og som følge af omstændighederne i øjeblikket, afholdes hele
arrangementet virtuelt over Teams.
Arrangementet er for regionens virksomheder og højt kvalificerede kandidater. Forud for arrangementet vil en
række udvalgte studerende, nyuddannede og unge fagfolk blive matchet med de deltagende virksomheder, ud
fra deres uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer og erfaringer. På selve dagen vil de blive introduceret
for de matchede virksomheder ved en skræddersyet gruppesession på 2x45 minutter, som tilpasses alt efter den

enkelte virksomheds behov. I kan for eksempel i jeres virksomhed vælge at holde et oplæg, brande jer, eller
præsentere en case eller et særligt problem jeres virksomhed oplever, og som i søger en løsning på.
Denne dag er en fantastisk mulighed for alle virksomheder der er interesseret i at brande sig, og samtidig lede
efter dygtige individer der kan bringe nye og spændende idéer til bordet, og muligvis udgøre en kommende
medarbejder. Det er en unik måde at netværke på, og som følge af de forhåndsscreeninger der foretages, er der
stor sandsynlighed for, at i vil møde mennesker der er interessante for netop jer, og at dagen vil bære frugt.
Er du og din virksomhed interesseret i at deltage i denne career fair? Så kan i læse mere om dagen og tilmelde
jer her : Virtual Career Fair 2021

Vejleby VVS
Over 137 år på bagen taler sit tydelige sprog: Vejleby VVS er en erfaren, kompetent og nytænkende
samarbejdspartner inden for VVS-arbejde og alternativ opvarmning og energi.
Vejleby VVS er meget passionerede omkring deres fag, og sørger for at følge med i den nyeste udvikling.
Passionen afspejler både deres valg af produkter og leverandører, som kun er det bedste på markedet. I 1978
blev virksomhedens første jordvarmeanlæg etableret og siden er der lavet langt over 1000
varmepumpeinstallationer. Det dygtige team har med mange års erfaring mulighed for, at tilbyde professionel
hjælp til at finde den helt rigtige varmeløsning.
Vejleby VVS tilbyder deres assistance på hele Sjælland og de udfører alle former for VVS og serviceopgaver.
Kontakt for personlig rådgivning:
Kristian Andersen, Tlf. 59656128, E mail : vvs@vejlebyvvs.dk, Web side: Vejlebyvvs.dk
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