»Vi er klar med

rådgivning
til dig«

KUBE VIRKSOMHEDSSERVICE
I øjeblikket findes der mere end 200
forskellige tilskudsmuligheder, der kan
være relevante for din virksomhed.
KUBE er et tværorganisatorisk samarbejde mellem erhvervskonsulenterne fra
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, uddannelseskonsulenterne fra Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern og erhvervskonsulenterne fra Jobcentret.

Lad KUBE være stifinder i tilskudsjunglen
og give dig et overblik over de muligheder
din virksomhed har i forhold til offentlige
vækstpakker, opkvalificering og beskæftigelsesområdet.

KUBE kan vejlede og hjælpe
din virksomhed inden for fx:
360° graders eftersyn af din
virksomhed

Vi anvender et værktøj kaldet Væksthjulet, som gør at vi kan udfordre dig
på en række emner, som har betydning for vækstmulighederne i virksomheden. Sammen lægger vi en
plan for det videre forløb.

Kapitalfremskaffelse

Det kræver kapital at starte en
virksomhed, videreudvikle den og få
den til at vokse. Få vejledning til
hvilke lokale, regionale og nationale
støtteordninger, der er tilgængelige.

Støtte til vækst

Få hjælp til at finde den rette eksterne
rådgiver med viden og erfaring inden
for fx ledelse, teknologi, strategiudvikling m.m. og igangsæt en udviklingsproces, der forbedrer virksomhedens
vækst- og udviklingsmuligheder.

Ansæt en akademiker

Forbered din virksomhed til fremtiden
ved at ansætte en akademiker med
andre kompetencer end du allerede
har! Kast dig ud i det – gevinsten er
større end du tror.

Produktivitet, LEAN, kvalitet

Er der mere potentiale i din virksomhed, der skal udfoldes? Kompetencegruppen kan give et uforpligtende
tilbud.

Strategisk kompetenceudvikling / uddannelsesplanlægning

Få gratis rådgivning om kompetenceplaner og finansiering af uddannelsesaktiviteter.

Kompetenceudviklings- og
uddannelsesfonde

Som en del af overenskomsterne har
medarbejderne ret til at søge midler
fra fonde til selvvalgte efter- og
videregående uddannelse.

Jobrotation

Få opkvalificeret dine medarbejdere
– uden at I kommer bagefter med
arbejdet. Alle medarbejdergrupper
kan deltage i jobrotation, og projek
terne kan sammensættes efter
behov. Få tilskud til at ansætte en
vikar i perioden.

Rekruttering

Jobcentret tilbyder at hjælpe med at
finde din nye medarbejder – hurtigt
og effektivt. Samarbejde med Work
in DK, a-kasser m.fl.

Fastholdelse af medarbejdere

Få hjælp til at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage eller
bevare deres job pga. sygdom, ulykke
eller nedslidning

KUBE sikrer overblik
PRO Elteknik A/S i Lem er en
veletableret el-installationsforret
ning, der har fusioneret med Herning
El-center og derved tæller seks
afdelinger, alle beliggende i Region
Midtjylland. Kunderne skal dog
findes både uden og inden for landets
grænser, idet ordrebøgerne også
inkluderer opgaver for projekter i
Kina, Indien og USA.
Karl-Anker Krath har som ejer af
PRO Elteknik benyttet mange
forskellige udviklingsmuligheder bl.a.
har virksomheden indført LEAN via
uddannelsesforløb, opkvalificeret sine
medarbejdere igennem jobrotationsordningen og selv deltaget i et
PLATO netværk.
- For os små og mellemstore
virksomheder, er det ofte uoverskueligt hvilke tilskudsordninger, man er

berettiget til. Her var KUBE en stor
hjælp, da de hurtigt og koncentreret
gav mig et overblik over de ordninger, der kunne være interessante for
netop min virksomhed, fortæller
Karl-Anker.
Kontakten blev skabt, da PRO
Elteknik skulle ansætte en ny medar
bejder og blev sat i forbindelse med
KUBE.
- Det var befriende, at opleve
koordinationen mellem uddannelsescenter, erhvervsråd og jobcenter,
erhvervscenter og jobcenter, således
at vi automatisk har fået den bedste
vejledning til, hvordan vi kan optimere vores forretning, fortsætter
Karl-Anker.
- KUBE kastede bolden op, vi skulle
bare gribe den.

Hvis du driver virksomhed i
Ringkøbing-Skjern kommune…
– så er du automatisk kvalificeret til
at benytte KUBE’s vejledning
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