
 

 
 

 
Forkælelse, oplevelser og gensynsglæde går hånd i hånd

Skal du ud og spise og opleve #alletidersroskilde?
Velkommen tilbage til hele oplevelsesbranchen. Solen skinner og hvor er det dejligt at se de glade
restauratører og personalet stråle. ”Vi glæder os helt, helt vildt meget til at åbne igen. Vi savner vores
gæster, og vi mærker også, at de savner os. Der er en stor udlængsel, og vi møder ofte vores gæster på
gaden, der fortæller hvor meget de glæder sig til at kunne besøge os igen.” fortæller Marie Vedel fra
Spisehuset Grundsmag på Stændertorvet.

Skal dine medarbejdere forkæles med et skattefrit gavekort?
Det er nu muligt at give medarbejdere et skattefrit gavekort til oplevelser. Vi opdaterer løbende vores
hjemmeside, så du kan se mulighederne i Roskilde læs mere nedenfor.

Den skarpe sælger:
Onsdag den 5. maj kan du blive undervist af Alexandra Svarre, som har mere end 25 års erfaring i
forhandling, salg og stærke kunderelationer. Deltag på denne workshop og du kan blive den skarpe
sælger/ rådgiver i fremtiden. Tilmelding nedenfor

God læselyst og på snarlig gensyn.

TEAM ERHVERVSFORUM
 

Kommunale indkøb bør kunne veksles til lokale arbejdspladser
Erhvervsforum Roskilde har fremlagt et forslag til, hvordan kommunale indkøb kan veksles til lokale
arbejdspladser og dermed styrke det lokale erhvervsliv.
Roskilde Kommune bør i større omfang søge at bruge sine indkøb og udbud af opgaver til at styrke det lokale
erhvervsliv og skaffe flere lokale arbejdspladser. I vores store erhvervsklimaundersøgelse fra november 2020
spurgte Erhvervsforum mere end 570 virksomheder om Roskilde Kommunes brug af private leverandører og
kommunale udbud. Undersøgelsen viste, at under 10% af Roskildes virksomheder har deltaget i et udbud

https://erhvervsforum.biz/?p=6090&amp;preview=true


indenfor de senest 3 år.  Undersøgelsen viste også, at 6 ud af 10 virksomheder, der har deltaget i de kommunale
udbud, ikke synes, at det er nemt at komme i betragtning som leverandør. Se mere her og læs Erhvervsforum
Roskildes forslag
 

 

Giv et skattefrit gavekort til oplevelser i Roskilde
Nu kan alle virksomheder give et skattefrit gavekort til oplevelser i Roskilde Kommune fra 1. juni 2021. Det går
pludselig stærkt med genåbningen af Roskilde. Efter at have været lukket siden december kan
serveringsstederne endelig åbne for både udendørs- og indendørs servering. Den lange lukning har presset
oplevelsesbranchen, og derfor kan du nu som virksomhed give dine medarbejdere gavekort til oplevelser som
f.eks. hotel- og restaurantbesøg, teatre, museer, hotelophold, cafeer og biografer skattefrit.
Skattefrit gavekort til oplevelser i Roskilde Kommune – sådan kan du gøre det læs mere her: Gavekort til
oplevelsesindustrien
 

Har i håndsprit på lager i virksomheden?
COVID-19 har skabt et stort behov for håndsprit. Håndsprit er meget brandfarligt, og forsikringsselskaberne er
meget opmærksomme på risikoen.
Derfor får du her en overordnet information om nogle af de regler, der gælder for opbevaring af håndsprit.

Mange virksomheder indkøber for tiden håndsprit i store mængder. Men ved du, at du kun må oplagre 25 liter
håndsprit, før du er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige eller brandbare væsker?
Forsikringsmæglergruppen har udarbejdet faglig Information fra FMG læs mere her : Faglig information fra
FMG
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Jankvist & Co.
Jankvist & Co. er et konsulentfirma stiftet i år 2000 med speciale i personale- og ledelsesudvikling samt
arbejdsmiljø. Jankvist & Co. hjælper store og små, private og offentlige virksomheder i ind- og udland med at
afklare, anvende og udvikle det faglige og menneskelige potentiale hos ledere og medarbejdere optimalt gennem
brug af person- og adfærdsprofiler, coaching, stressforløb og sparring samt supervision.
Desuden hjælper Jankvist & Co. med at skabe øget trivsel, motivation og produktivitet gennem et godt
arbejdsmiljø med operationelle trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger.

Kontaktoplysninger:
webside: jankvist.biz Tlf. 7027 1113 e-mail: jankvist@jankvist.biz
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Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev
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