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VILJE TIL VÆKST
Som ægte vestjyder er vi drevet af viljestyrke her hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
– både i medvind og modvind. Vi har det
bedst med gode udfordringer og at kunne
bidrage med gode vækstbetingelser for det
lokale erhvervsliv.

Tag en rundtur på de følgende sider og
få smag for alt det spændende, som
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har at byde
på. Følg linket på hvert opslag og få endnu
mere viden til vækst. Vi glæder os til at høre
fra dig.

Vi er din erhvervsvenlige sparringspartner,
der byder på en række stærke kompetencer,
aktiviteter og værktøjer til vækst – uanset
om du er iværksætter, etableret på
markedet, studerende, tilflytter eller noget
helt andet.

Hans Jørn Mikkelsen
Erhvervsdirektør
RINGKØBINGSKJERN
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TILBUD TIL IVÆRKSÆTTERE

IVÆRKSÆTTERI

Tag os med på råd, når du overvejer at starte egen virksomhed eller allerede er i gang. Vi tilbyder en bred vifte af
værktøjer, der bringer dig videre til næste niveau: Individuel
vejledning, netværk med andre iværksættere, inspirerende
events, pitches, prisuddelinger og meget, meget mere.
Læs mere på rserhverv.dk/drivvejen

”Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
giver mig rigtigt gode muligheder som iværksætter. Det
gør de fordi man får et rigtigt
godt netværk og man har
mulighed for at etablere sig
rigtigt billigt”.
Mike Erikstrup,
Din Insektbutik
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TAG NÆSTE SKRIDT
Få et 360 graders perspektiv på alle aspekter af din virksomhed. Væksthjulet
er værktøjet, der hjælper med at udvikle et attraktivt forretningskoncept, en
stærk organisation, varige kunderelationer og en profitabel virksomhedsdrift.
Brug vores konsulenter i processen, få identificeret vækstpotentialet
og få lagt en realistisk plan for at løfte forretningen videre.
Læs mere på rserhverv.dk/360grader

VÆKSTHJUL

”Jeg er imponeret over, hvor god erhvervsrådet er til at komme med ideer og sparring, som passer til vores virksomhed.
Vi får stor værdi ud af samarbejdet”.


Mads Jørgensen, direktør og
medejer af Vestjydsk Beslag
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VI ARBEJDER FOR DIG
OG DIN VIRKSOMHED
Som medlem af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd kan du trække på vores kompetencer,
værktøjer og fintmaskede netværk. Det gælder naturligvis også, hvis du søger nye
medarbejdere, ønsker viden om den rette støtteordning, har brug for uddannelsesplanlægning eller måske overvejer at bruge en praktikant til et eller flere projekter. Tag fat i
vores konsulenter og få relevant arbejdskraft ind i virksomheden.
Læs mere på rserhverv.dk/matchmaker

ARBEJDSKRAFT

”For os er de studerende en ressource –
ikke en tidssluger. De kommer med ny
opdateret viden, de er ivrige efter at lære
og hurtige til at sætte sig ind i nye ting.
Så vi får værdi ud af dem”.


Karsten Ahle, Carl C. A/S, Skjern
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CAREER
CAMPUS

”Jeg kunne godt frygte, at nogle af vores
studerende ville miste motivationen undervejs
i forløbet, hvis de ikke havde et godt netværk
og et godt hjem, mens de er her. Ingen kan
holde ud at bo på hotel i halvandet år. Nu kan
jeg høre, at de tilbringer weekenderne sammen,
ligesom de udveksler praktiske erfaringer om ting
som fornyelse af visum. Meget af det, vil vi som
virksomhed have svært ved at hjælpe dem med”
Claus H. Ibsen, udviklingschef ved Vestas Aircoil

MØD VERDEN
MED ÅBNE SANSER
Erhvervsrådet driver Career Campus i
Ringkøbing. Career Campus er et fleksibelt
boligtilbud til medarbejdere, som har arbejde,
men ikke bopæl i Ringkøbing-Skjern. Huslejen
er billig og inkluderer vand, varme og rengøring
af fællesarealer. Atmosfæren er international –
sidste år boede der 10 forskellige nationaliteter
på Career Campus.
Læs mere på rserhverv.dk/campus
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UVILDIG VEJLEDNING
OM GRØN OMSTILLING
Hent inspiration, sparring og brugbar viden om
grøn omstilling i din virksomhed. Vi tilbyder
professionel vejledning om cirkulær økonomi,
energioptimering, uddannelse og opkvalificering, ressourceplanlægning, grønne forretningsmodeller og bæredygtige arbejdsprocesser. Tag
vores konsulenter med på råd og gør en grøn
forskel allerede i dag.
Læs mere på rserhverv.dk/gro

GRØN +
RESSOURCE +
OPTIMERING =

GRO

”På et GRO-møde drøftede vi vores nye affaldsfraktioner, og det blev hurtigt klart, at noget af
vores brændbare affald muligvis kunne blive en
anden virksomheds ressource”.


Janet Fredensborg,
Miljø/LEAN koordinator, Strandbygaard
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”Ringkøbing-Skjern et attraktivt sted at arbejde,
bo og leve. Hos erhvervsrådet tilbyder vi en lang
række værktøjer, som hjælper tilflyttere, iværksættere, virksomheder og andre interessenter”.
Karina Skovsgaard Nielsen, projektleder,
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

DANMARKS STØRSTE
ARBEJDSPLADS

PLADS

PLADS er en brandingindsats, der fortæller om
Ringkøbing-Skjern som et vækstcentrum med
spændende karrieremuligheder. PLADS tilbyder
en række værktøjer; for eksempel Tilflytterjobordning, der er en let vej til rekruttering.
Vi tilbyder også vores lokale virksomheder en
række Virksomhedskits, der giver dem spændende fakta om Ringkøbing-Skjern, som de kan
bruge i deres egen fortælling om vores område.
Læs mere på rserhverv.dk/plads
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”Vi er 16 meget forskellige virksomheder i netværket. En del af de andre er produktionsvirksomheder, så deres udgangspunkt og muligheder er
et helt andet end mit, men alligevel kan vi bruge
hinandens erfaringer på kryds og tværs”
Camilla Bülow Nielsen, salgs- og marketingchef på Hotel Fjordgården

FAGLIGE NETVÆRK

NETVÆRK

Forvent nye vinkler og indsigter, når du deltager
i et af vores netværk. Vores erfarne konsulenter
faciliterer flere netværk med fokus på et tema,
hvor du i fortroligt samvær møder ligesindede
fra lokale virksomheder og udveksler erfaringer.
I øjeblikket driver vi et energinetværk omkring
ressourceoptimering, et dynamisk salgsnetværk
og et spændende iværksætternetværk – og der
kommer løbende nye netværk til.
Læs mere på rserhverv.dk/netværk
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E-HANDEL
FOKUS PÅ DIGITAL
TILSTEDEVÆRELSE
E-handlen i Danmark vokser og vokser. Det kræver løbende viden om digital tilstedeværelse og de mange online muligheder.
Derfor udbyder vi forskellige workshops. Eksempelvis omkring
webshops, social selling, networking på LinkedIn og korte,
klare og klikbare webtekster.
Læs mere på rserhverv.dk/ehandel

RINGKØBINGSKJERN

”Jeg har deltaget i flere workshops og
fået konkrete værktøjer til, hvordan jeg
tilrettelægger salgskampagner, skaber
relevant indhold, netværker på LinkedIn
og får mest muligt ud af mit website”.
Anna Marie Møller, indehaver, Graphic Care
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FØDEVARER
FÅ SMAG FOR VESTJYLLAND
Vi har opbygget en styrkeposition, når det gælder
egnsspecifikke fødevarer, kvalitetsbevidste producenter
og den tilknyttede fødevarefortælling. Vi skaber synlighed om vores lokale fødevarer via turistsamarbejdet
Gastro Vest, events som madmøder, fødevareudvikling
med Aarhus Universitet, et digitalt fødevareunivers og
Fødevarepark Skjern Enge, hvor man kan afprøve ideer
og få sparring til start af en fødevareproduktion.
Læs mere på rserhverv.dk/fødevarer

Det gør en verden til forskel, om man står helt alene, eller om man har en god
samarbejdspartner. Og det har vi i Center for Fødevareudvikling ved Erhvervsrådet.
Stefan Hjort Petersen fra Nordic Food Firm
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EVENTS
FÅ FINGEREN PÅ ERHVERVSPULSEN
Vi tilbyder en række events med fokus på aktuelle emner. Vi arrangerer virksomhedsbesøg, inviterer til Business Brunch med positive
erhvervshistorier, afholder eksklusive medlemsarrangementer og
andre spændende møder. Kort og godt: Du får rige muligheder for at
blive klogere, blive inspireret og netværke med andre medlemmer.
Læs mere på rserhverv.dk/events
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SAMMEN ER VI STÆRKERE
Som medlem af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd bidrager du til
et stærkt erhvervsklima. Vi kommer længst ved fælles hjælp og
ved at skabe gunstige rammer for vækst, udvikling og fremdrift.
Du får også adgang til unikke medlemsfordele, såsom reducerede
priser på arrangementer og deltagelse i eksklusive medlemsarrangementer. Mulighederne er mange. Udover de mange medlemsfordele er en af vores største styrker et vidtforgrenet netværk,
som vi gerne bringer i spil.
Læs mere på rserhverv.dk/medlem
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