Netværk
Kalundborgegnens Erhvervsråd faciliterer en række netværk for vores medlemmer. I netværkene får deltagerne værdifuld viden, sparring og inspiration. Både fra de andre deltagere i netværket og fra de oplægsholdere der ofte er på dagsordenen.
Vi har mange netværk i Kalundborgegnens Erhvervsråd. Det er der én god grund til: Vores medlemmer oplever at de giver værdi og de derfor både velbesøgte og populære.
Nogle af netværkene er ’smalle og dybe’ som eksempelvis Netværket for Økonomiansvarlige eller LEAN-netværket.
Andre af netværkene er brede. Det gælder blandt andet Netværket for Ejere og ledere der er for dig der enten driver en
egen mindre virksomhed med ansatte eller er leder af en afdeling. Det gælder også for netværket for Minivirksomheder
og Iværksættere, som er for dig der er alene om din virksomhed eller måske har en enkelt medarbejder og altså både er
chef, sælger, vicevært og HR-ansvarlig.

Erhvervsudvikling
netværk

Rekrutteringsnetværket

Netværket har både fokus på virk-

Rekrutteringsnetværket er etableret i

somhedernes muligheder for erhvervsud-

forbindelse med skabelsen af Kalundborg

vikling og erhvervsudviklingsmulighed-

Rekrutteringsalliance, som har til formål

erne i hele Kalundborg Kommune. Virk-

at arbejde for rekruttering af både højtud-

somhederne kan derfor sparre med hi-

dannet og faglært arbejdskraft, samt for

nanden i forhold til den enkelte virk-

at lave attraktive aktiviteter og events

somhed, men kan også komme med fors-

for den eksisterende arbejdskraft. Rekrut-

lag til generel erhvervsudvikling. Netvær-

teringsnetværkets medlemmer er den…

ket mødes hver 2.…
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LEAN-netværket
LEAN-netværket er for mellemstore og
store virksomheder, som har ansatte der
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arbejder med LEAN i deres organisation.
Der arbejdes med LEAN lederskab, LEAN
produktion (kultur, værdier og processer), og netværkets medlemmer deler også viden og erfaring på tværs af
virksomhederne.…
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Værket

Mentornetværket

Værket er et netværk for pensionerede

En MENTOR er en erfaren person, som

selvstændige erhvervsdrivende eller pen-

gennem sparring, vejledning og feed-

sionerede ledere af virksomheder.

back, deler ud af sin erfaring og sine

Kalundborgegnens Erhvervsråd faciliter-

kompetencer for at støtte MENTEES ud-

er netværket ved at sørge for, at netvær-

vikling. Mentornetværket er for personer

kets medlemmer får muligheder for at

bosiddende i Kalundborg kommune, der

tale sammen, men også ved at skaﬀe

har ressourcer, empati og som kan,…

oplægsholdere, som fortæller noget
om,…
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On-line netværk
Vil du også være med i vores online
netværk Vi mødes ca. hver 6. uge –
onsdage fra kl. 8.30 – 10.30 Formålet er
at blive klogere på hvordan vi udnytter
den digitale verden bedst muligt – vi deler viden…
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Økonominetværk

Netværket for Minivirk-

Økonominetværk - et nyt driftigt
netværk Når du sidder med ansvaret for
økonomien i din afdeling eller i hele virk-

Kalundborgegnens Erhvervsråd - Bredgade 44, 1 4400 Kalundborg - E-mail: info@59550055.dk - Tlf. 59 55 00 55 - www.kalundborgerhverv.dk

somheden, møder du udfordringer, der
skal håndteres og beslutninger der skal
træﬀes, samtidig med, at du skal lede og
inspirere. Som specialist…

somheder og Iværksættere
I det her netværk lægger deltagerne stor
vægt på at fortælle om – og lytte til –
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den seneste udvikling i de virksomheder
de er i gang med at bygge op. Det giver
altid anledning til at udveksle erfaringer
om…
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Ejer- og ledernetværket
Deltagerne i Ejer- og ledernetværket har
som regel nogle års erfaring i deres position og/eller 5-20 medarbejdere i deres
virksomhed, som de har ansvaret for.
Når netværket mødes, handler det ofte
om lederrollen, om forretningsudvikling
eller om økonomistyring. Som hovedregel…
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Organisationsnetværket
To gange om året træder organisationsnetværket sammen. Kernen er de lokale
turist-, erhvervs- og handelsstandsforeninger. Her koordineres planlagte aktiviteter og events ligesom der også udspringer fælles initiativer fra netværket.

B2B netværk
Hvad er et B2B netværk? B2B netværket
er for den virksomhed, der ønsker at udvide sit netværk, sine forretningsforbindelser, sine samarbejdspartnere og sin
kundekreds. B2B netværket er for alle Erhvervsrådets medlemmer, der ønsker at
medvirke til at styrke relationer, vækst…

Netværket kan dog også have deltagelse
af andre og inviterer generelt…
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