INVITATION TIL NETVÆRKSMØDE
Er du parat til at få...
•
•
•

ny viden til gavn for din virksomheds vækst og udvikling
et overblik over, hvordan din virksomhed kan få gavn af et samarbejde
med universitetet i Herning
en unik mulighed for tæt dialog med andre erhvervsledere fra lokalområdet
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Værsgo’! Her er programmet for forårets netværksmøde. Deltag og få ny viden - meget gerne sammen med
andre fra ledelsen i din virksomhed og/eller en gæst fra en anden virksomhed end din egen.!
Vi ved det godt. At udvikle sig og hele tiden arbejde med initiativer, som flytter virksomheden er en nødvendighed. Ikke mindst for at kunne udnytte de muligheder, som ny teknologi åbner op for. Men hvordan får du
valgt de rette teknologier i junglen af muligheder?
Denne gang sætter vi fokus på, hvordan du via indsamling af data kan få det rette grundlag, så du kan foretage
de rigtige teknologivalg. Som sædvanligt understøttes dagens tema med gode eksempler på cases, hvor studerende og virksomheder har samarbejdet.
Der er mange gode grunde til hurtigt at sætte X i kalenderen og tilmelde dig netværksmødet. Deltag og bliv
motiveret til selv at indlede et samarbejde med studerende om en udfordring i din virksomhed… og så får du for
øvrigt også sidste nyt fra universitetet.
På gensyn til et både informativt og hyggeligt netværksmøde, som afsluttes med tapas og et glas vin.
Dagens program er følgende:
•
•
•

Fondens kvarter v/bestyrelsesformand Kenneth Iversen, AUHE Midtvest´s Støttefond
Nyt fra universitetet i Herning v/institutleder Anders Frederiksen
Data som drivkraft for teknologisk udvikling v/ adjunkt Peter Enevoldsen, Aarhus Universitet.
Data findes og genereres overalt, men hvordan indsamler din virksomhed data, og hvordan udvikles dine
produkter med baggrund i disse data? Data indsamles ikke nødvendigvis kun via interne kilder, men især
fra tredjepartsdatabaser. Dagens præsentation vil fokusere på, hvordan data kan hjælpe dig til at beslutte
kommende udviklingsinitiativer samt evaluere relevante teknologier, herunder betydningen af samarbejde,
når disse data skal opsamles.

•

Eksempler på et udbytterigt samarbejde mellem virksomhed og studerende

•

Tak for i dag efterfulgt af networking med tapas og et glas vin

På gensyn til ny viden, inspiration og netværk!

Det praktiske
Tid:		

10. marts kl. 16.00 - 19.00

Sted:		

Aarhus Universitet Campus Herning, 		
		Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Tilmelding:

På auhefonden.dk/auhe-erhvervsklub
Sidste tilmelding den 3. marts.
www.auhefonden.dk
Find os på www.facebook.com/auheerhvervsklub

Kære virksomhedsejer/leder
I Midt- og Vestjylland er befolkningens uddannelsesniveau på både på de korte og de lange videregående uddannelser langt under landsgennemsnittet - endda under 50%.
For virksomhederne har det den konsekvens, at de meget ofte mangler de kompetencer, der skal udvikle dem til større internationale virksomheder, som kan anvende de nyeste teknologier og metoder
og begå sig på de globale markeder. Det betyder også, at virksomhederne ofte ikke er tilstrækkeligt
forberedte til kvalificerede generationsskifter eller til at opnå de rigtige priser ved partielle eller hele
virksomhedsoverdragelser. Endvidere kan det betyde, at håndværksmæssigt dygtige ledere hyppigt
står i situationer, hvor deres arbejdstilværelse kunne gøres meget lettere, hvis de havde ansat dygtige
veluddannede ingeniører, økonomer, salgs- og marketingmedarbejdere, personaleledere mm.
Ovenstående eksempler medfører, at det midt- og vestjyske område ikke udvikler fremtidens kompetencer og arbejdspladser samt at egnen både som bosætnings-, leve- og jobområde taber i konkurrencen med øvrige dele af landet og dermed affolkes. Det, der i dag ofte kaldes ProduktionsDanmark bl.a. pga. dygtige ledere og medarbejdere med sunde og gode holdninger til arbejde, kvalitet
og samarbejde, risikerer erhvervsmæssigt at gå ned i gear. Kommunernes skatteindtægter svigter
og serviceniveauet forringes. Sidst men ikke mindst, så flytter de unge, som er den vigtigste kilde til
fremtidens arbejdskraft.
Det er vigtigt, at vi uddanner fremtidens arbejdskraft lokalt, og det kræver samarbejde med det lokale erhvervsliv. Derfor etablerer AUHE Midtvest´s Støttefond en erhvervsklub for virksomhedsejere/
ledere, som i et tæt samarbejde med alle engagerede aktører i det midt- og vestjyske område, skal
højne de små og mellemstore virksomheders kendskab til uddannelserne på universitetsafdelingen i
Herning – Aarhus Universitet Campus Herning. Dette kendskab skal medvirke til øget samspil mellem virksomhederne og universitet, de studerende og de færdiguddannede med udvikling af nye
teknologier, metoder og processer til følge.
Dialogen som udfoldes i erhvervsklubben skal blandt andet være med til at fjerne en eventuel barriere for at ansætte ingeniører, økonomer, afsætnings- og HR-uddannede. Erhvervsklubben giver
endvidere mulighed for et par gange om året at mødes på Universitetet til informationsmøder,
hvor indlæg fra forskere og erfarne erhvervsfolk krydres med rundvisninger, nye udviklinger og en
hyggelig dialog over lidt mad og et glas vin. Erhvervsklubben bliver et forum, hvor erhvervsledere
mødes og samtaler på tværs af geografien i det midt– og vestjyske område og hvor nye samarbejdsmuligheder kan udvikles.
Ønsket er, at alle virksomhedsejere/ledere skal have et grundigt kendskab til samarbejdsmulighederne
og have deres gang på Universitet i Herning. Vores fælles ambition er, at uddannelsesniveauet i det
midt– og vestjyske område på sigt løftes til landsgennemsnittet og helst over.
Undertegnede, som har stiftet AUHE Midtvest´s Støttefond, opfordrer sammen med hele bestyrelsen virksomhedsejere/ledere fra hele det midt- og vestjyske område til at bakke op om erhvervsklubben, som blot er ét af mange initiativer i den kommende tid, som skal realisere vores ambition
til glæde for alle i Midt- og Vestjylland.
På gensyn den 10. marts

Kenneth Iversen, Bestyrelsesformand

