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VI ER DANMARKS
STØRSTE ARBEJDSPLADS!
Du er måske allerede stødt på den overskrift i forbindelse med de
kampagner, som skal tiltrække arbejdskraft til Ringkøbing -Skjern, og
jeg skal heller ikke lægge skjul på, at jeg synes, at det er en vigtig
dagsorden, når ledigheden er helt nede på 2,4 % - og endda endnu
lavere inden for nogle brancher – som det er her i kommunen.
Men udover at tiltrække arbejdskraft udefra, så synes jeg også,
det er vigtigt at have fokus på det, som vi kan opnå når erhvervsliv,
kommune og erhvervsrådet arbejder sammen.
Ringkøbing-Skjern har nogle helt fantastiske virksomheder, som
er førende inden for højteknologiske områder som automatisering,
digitalisering og implementering af robotteknologi – måske
endda som en konsekvens af den lave arbejdsløshed. Det er en
teknologisk udvikling, som vi formår at skabe sideløbende med, at
vi kommer tættere på målet om at blive selvforsynende inden for
vedvarende energi. Allerede nu producerer vi 62 % af den energi, vi
har brug for med vedvarende kilder. Det betyder, at vi er blandt de
allerbedste i Danmark på det punkt.
For mig er det et eksempel på, hvad vi er i stand til at opnå, når alle
arbejder i samme retning.
Og ville det ikke være en god fortælling at dele med alle dem, der
ikke aner, hvilke muligheder der er i vores område? Det synes vi her
i Erhvervsrådet. Og det er lige netop den kernefortælling, som vores
brandingstrategi bygger på. Det er en branding af erhvervslivet i
hele kommunen, og indsatsen løber over de kommende par år.
Følg med på www.flytmodvest.dk, og på Erhvervsrådets Linked-Inprofil. Her kommer der løbende nye film, der fortæller om karrieremuligheder og om områdets virksomheder.
Jeg glæder mig til samarbejdet i 2018!
Hans Jørn Mikkelsen
Erhvervsdirektør
RINGKØBINGSKJERN
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Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en medlemsbaseret
forening med opbakning fra mere end 450 lokale virksomheder. Vi arbejder aktivt for at løse erhvervsserviceopgaver for virksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune
og bidrager til at udvikle rammerne og mulighederne for
områdets erhvervsliv.
Find os på rserhverv.dk

EHANDEL

EHANDELSFORLØBET
– ET LINK TIL VIGTIG VIDEN
Det er 11 år siden Tina Pedersen etablerede forretningen TP Kjoler med galla- og festkjoler med både
en butik og en webshop. Sidste år fik hun et tilbud
om at deltage på Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds
e-handelsforløb, og det takkede hun ja til, selv om
hun allerede havde en del erfaring.
– Man kan altid lære noget. Det kræver tid og fokus at
følge med i alle de muligheder, der er for markedsføring og synlighed på nettet. Jeg så ehandelsforløbet
som en genvej til at få den viden, som jeg ikke altid
selv har tid til at opsøge.
Ikke mindst de individuelle møder med underviseren
Brian Brandt gav Tina god sparring.
– Søgeordsoptimering er et af de emner, jeg altid
synes, det har været svært at sætte sig ind i, men jeg
fik et godt indblik i mulighederne, og hvordan jeg kan
arbejde med det. Man kan faktisk gøre rigtig meget
selv, hvis man har tiden til det. Det er en af de ting,
jeg har betalt mig fra tidligere. Derudover er Tina
begyndt at arbejde mere med sin blog.
– Det var en anden ting jeg fik ud af forløbet – et
bedre indblik i, hvordan de indlæg, jeg publicerer
på min blog, er med til at placerer min virksomhed
bedre i Googles søgemaskine.
TP Kjoler har i dag en stor fysisk butik, som vækster
mere end webshoppen, som dog også er stigende.
– Alle, der kommer i butikken, har også besøgt min
hjemmeside, så selv om det ikke primært er der,
kjolerne bliver solgt, så har webshoppen en stor
betydning, for den samlede omsætning.
TP Kjoler har i dag seks ansatte.

VIDSTE DU:
At hovedparten af de virksomheder, der deltog på
Erhvervsrådets ehandelsforløb i 2017 efterfølgende
kunne notere sig en stigning i ehandelsomsætningen på over 10 procent? I 2018 kører vi videre med
et nyt ehandelsforløb, der denne gang har fokus på
optimering af eksisterende webshops. Vi lancerer
løbende arrangementer for ehandelsvirksomheder gennem hele året, bl.a. med fokus på sociale
medier, videoproduktion og produktfotografering.

RINGKØBING-SKJERN ERHVERVSRÅD

ERHVERVSPOLITIK:
SAMMEN ER VI STÆRKERE
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en selvstændig
organisation for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Vi er sat i verden for at fremme vores
medlemmers og erhvervslivets interesser.
Faktisk spiller Erhvervsrådet en rolle i alle kommunale tiltag, som har indflydelse på kommunens erhvervsliv. Det drejer sig om input til vækst- erhverv
og fødevarepolitikken samt input til videnstrategien,
deltagelse i møder med regionale og nationale politikere og organisationer i forhold til eksempelvis
lobby for trafikal infrastruktur, etablering af virksomhedskontakten i kommunen og meget andet.
Det er derfor i alle virksomheders egen interesse,
at vi har et stærkt erhvervsråd i Ringkøbing-Skjern
Kommune, som kan tale erhvervslivets sag og sikre
en erhvervsvenlig udvikling i vores område. For kun
sammen står vi stærkt.

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådet jævnligt mødes med Invest In
Denmark og andre interesseorganisationer med
det formål, at tiltrække nye virksomheder til vores
område?

CENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING

VI SER NYE MULIGHEDER
Heidi og Michael Kirkeby etablerede i 2005 virksomheden Slagter Kirkeby, som er en traditionel slagterforretning, der tilbyder et stort udvalg af kødprodukter og råvarer i høj kvalitet. De leverer også
varer til andre slagterbutikker i hele landet og har et
pølsemageri, hvor de selv producerer spegepølser.
- Vi går meget op i friske og ordentlige råvarer,
hvor vi har respekt for fagligheden, så det kun er
de bedste varer, som bliver langet over disken,
fortæller Heidi Kirkeby, der også omtaler sin mand
og virksomhedspartner som en ”total fagnørd”.
I de 13 år Michael og Heidi Kirkeby har haft forretningen har de oplevet en større efterspørgsel på økologi, og Heidi mener, det er, fordi kunderne er blevet
mere kvalitetsbevidste. Derfor ønsker forretningen
nu at udvide virksomheden for at skabe plads til flere
produkter med fokus på økologi, og bruger i den
forbindelse Erhvervsrådet som sparringspartnere.
- Erhvervsrådet har hjulpet os med at finde og få
overblik over de muligheder, der er i forbindelse
med udvidelsen af forretningen. Vi har planer om at
lave mange nye produkter, og dem skal der gerne
være plads til, fortæller Heidi Kirkeby.
Ud over at åbne op for nye muligheder for forretningen, har sparringen med Erhvervsrådet også åbnet
Michael og Heidi Kirkebys øjne for, hvordan de ser
på deres virksomhed.

- Det er spændende at se forretningen fra en anden
side end den faglige, vi som slagtere kommer med. I
hverdagen kan vi godt komme til at gå i vores egen
lille boble, og så er det godt at få andre ind, der stiller
nye spørgsmål, man ikke er vant til at besvare, fortæller Heidi Kirkeby. Det nye indspark har medført en
ændring i forretningens måde at markedsføre sig på.
Hun giver i den forbindelse udtryk for, at de gennem
sparringen bliver skarpere på, hvad de vil, og hvad
der rent praktisk kan lade sig gøre. Hertil har de også
gavn af det netværk, som Erhvervsrådet stiller til
rådighed, hvilket har medført nye samarbejdsaftaler
med andre slagterforretninger.
Heidi Kirkeby anbefaler gerne andre at gå i dialog
med Erhvervsrådet.

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådets afdeling Center for Fødevareudvikling, er operatør på hele Ringkøbing-Skjern
Kommunes fødevarepolitik? I den forbindelse,
arbejder vi bl.a. på at etablere en fælles platform
for fødevareerhvervet, der først og fremmest der
skal styrke producenternes evne til at imødekomme
den efterspørgsel, der er efter lokale fødevarer.
Platformens fysiske placering er i Fødevarepark
Skjern Enge.

Læs mere på rserhverv.dk/foodzone

CAREER CAMPUS

GIV DINE NYE MEDARBEJDERE
ET UNIKT NETVÆRK

CAREER CAMPUS GØR
DET NEMMERE
Career Campus er et fleksibelt boligtilbud til
medarbejdere, som har arbejde, men ikke bopæl i
Ringkøbing-Skjern. Og det gør en forskel, når der
skal tiltrækkes specialiseret arbejdskraft til ledige
stillinger.
- Career Campus gør det nemmere for mig, når jeg
skal arbejde her i Ringkøbing. Jeg ved ikke, om jeg
havde taget stillingen uden den mulighed, siger
kvalitets- og sikkerhedschef Michael Jacobsen.
Han arbejder for virksomheden EagleBurgmann KE
A/S, der har en produktionsenheden i Ringkøbing.
Michael bor med sin familie tæt på den dansk-tyske
grænse, og udover fabrikken i Ringkøbing, så
arbejder han også på virksomhedens kontor i
Vejen. For ham er det ikke en mulighed at flytte.
Derfor samler han arbejdstiden i Ringkøbing typisk

til et par samlede dage hver uge, hvor han så overnatter i et værelse på Career Campus. Og han er
ikke den eneste fra virksomheden, som benytter sig
af tilbuddet.
- Vi har flere udenlandske ingeniører ansat, og de
bor også her. Der er i øjeblikket ikke flere ledige
værelser, vi kunne faktisk godt bruge et mere, så vi
er rigtig glade for konceptet.
VIDSTE DU:
Udover værelserne så rummer Career Campus et
fælles køkken, en tv-stue og giver gratis adgang
til svømmehallen og fitnessfaciliteterne på den
anden side af vejen.

Læs mere på rserhverv.dk/campus

KUBE OG NY VIDEN

FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
TIL DIN VIRKSOMHED
KUBE: KAN DU FINDE VEJ I TILSKUDSJUNGLEN?
Måske ved du allerede, at din virksomhed kan få
økonomisk støtte til både forretningsudvikling,
opkvalificering af medarbejdere og ny ansættelser.
Men ved du også hvordan? Der er i øjeblikket mere
end 200 forskellige muligheder for at få støtte til alt
fra LEAN til ledelse, fra vækst til videreuddannelse
og fra startup til strategisk udvikling, men det kan
være svært at gennemskue de krav, kvaliteter og
kvalifikationer, som det kræver at få del i pengene.

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDERNE
Erhvervsrådet ansatte i 2017 en matchmaker, der
skal matche områdets virksomheder med studerende fra landets uddannelsesinstitutioner. Formålet er,
at skabe og udvikle tætte relationer mellem lokale
virksomheder og studerende og derved bringe den
nyeste viden helt ind i maskinrummet.
Erhvervsrådet hjælper med alt lige fra den indledende kontakt, til projektopslag og frem til match.

KUBE er et tværorganisatorisk samarbejde, der
i modsætning til navnet ikke er spor firkantet.
Her kan du få overblik og indblik i mulighederne
for sparring og støtte. Bag KUBE står Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern og Jobcentret.

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådet også driver Tilflytterjob? Lav arbejdsløshed er på mange måder godt – men det kan
også begrænse din virksomheds mulighed for vækst,
hvis du ikke kan tiltrække de rette medarbejdere.
Derfor har Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd gjort det let
og digitalt for virksomheder at komme i kontakt med
kandidater, der ser Naturens Rige som et attraktivt
sted at leve og bo. Sidste år sendte vi 47 profiler rundt
til mere end 200 lokale virksomheder.

Læs mere på rserhverv.dk/tilflytterjob

IVÆRKSÆTTERI VED ERHVERVSRÅDET

FORDI MAN SKAL STARTE ET STED
Jeg får mere energi
Anna-Marie Møller etablerede i 2001 sin virksomhed Graphic Care, der arbejder med layout og
design af medlemsblade, tidsskrifter og brochurer
for mindre virksomheder og organisationer. Hun
har både haft kontor hjemme og et enkeltmandskontor ude. Men hun manglede et netværk i det
daglige, så derfor lejede hun i oktober 2017 sig ind
hos Erhvervsrådet Ringkøbing Skjern, hvor hun fik
tildelt et iværksætterbord.
Pladsen ved iværksætterbordet betyder, at
Anna-Marie Møller fokuserer mere på arbejdsopgaverne og sikrer, at der kommer mere energi og
tempo på i hverdagen.
- Effekten minder mig om oplevelsen af at løbe forbi
en hestefold. Når du løber forbi folden, så begynder
hestene at løbe med. Sådan er det også her. Jeg
bliver trukket med af den energi og det arbejdsmiljø, der er her. Det giver mig energi at sidde i et
rum med andre mennesker, der også
brænder for deres opgaver, fortæller
Anna-Marie Møller, som også synes,
det er inspirerende at være blandt
mennesker fra forskellige brancher.

adgang til lokaler, hvor hun kan afholde gode og
professionelle møder med sine kunder.
- Jeg behøver ikke tænke på alt det praktiske. Det
er der andre som gør for mig, og det skaber ro, så
jeg kan fokusere på mine kunder og give dem en
god oplevelse, siger Anna-Marie Møller.
Før hun valgte at leje et iværksætterbord hos
Erhvervsrådet, var hun lidt urolig for at arbejde
på et åbent kontor. Det blev dog hurtigt klart for
hende, at et åbent kontor var en oplagt mulighed
for at møde nye mennesker og netværke.
- Det er anderledes end at have et rum for sig
selv. Jeg er nødt til at tænke over, at der er andre
mennesker i rummet, men jeg er meget glad for
det. Jeg føler mig meget privilegeret over at sidde
her, fortæller Anna-Marie Møller.

De fysiske rammer, som erhvervsrådet
tilbyder er en stor gevinst for AnnaMarie Møller. Hun har blandt andet

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådet i 2017 havde individuelle vejledninger af mere end 90 lokale iværksættere? Faktisk tilbyder vi
gratis vejledning til alle iværksættere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som Graphic Care herover har gjort brug af, så
råder Erhvervsrådet også over et åbent iværksættermiljø i Innovest. Her kan iværksættere og mindre virksomheder
leje et skrivebord til en god pris og samtidig have adgang til relevant sparring og udvikling af deres virksomhed.

Læs mere på rserhverv.dk/bord

Business Brunch, virksomhedsbesøg, ehandelsnetværk og meget andet. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder en lang række arrangementer, hvor der
er fokus på forskellige aktuelle temaer. Formålet
med vores events er at give dig og din virksomhed
sparring, inspiration, viden og ikke mindst muligheden for at udvide dit erhvervsnetværk.

dringer, nye muligheder samt tendenser, som bør
have erhvervslivets interesse. Dette betyder at der
løbende kan tilkomme nye events på programmet.
Har du en idé til et emne, der kunne være interessant for din virksomhed, så tøv ikke med, at kontakte os.
Bliv medlem – det betaler sig

Eksempelvis har vi god succes med vores Business
Brunches, hvor netop det uformelle netværk er et
vigtigt element. Vi faciliterer også flere erhvervsnetværk med fokus på forskellige emner, som
eksempelvis energioptimering, salg og ehandel.
Vi har konstant antennerne ude, således vores
events afspejler erhvervslivets aktuelle udfor-

Vores arrangementer og netværk er selvfølgelig
målrettet vores medlemmer og som regel opnår
de en reduceret pris på deltagelse i netværk og
arrangementer ved Erhvervsrådet.
Er du ikke medlem endnu? Så gå ind på rserhverv.
dk/blivmedlem og læs mere om fordelene ved et
medlemskab af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.
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