
VEJLE KOMMUNE – 2018

VELKOMMEN

TIL VEJLE

Vi gør det, 
der skal til 

– og lidt mere !
for at skabe gode vilkår 
for vores virksomheder

 
Mød 

borgmesteren 
den første tirsdag 

i måneden 

HVAD KAN  VI  GØRE 
FOR  DIN  VIRKSOMHED I 2018  ?

Erhvervs NYT 

Abonnér på
Mikropol.dk’s
nyhedsbrev



Et stort velkommen til Vejle. Vi er meget glade 
for at kunne byde endnu en ny virksomhed 
velkommen til området.

I Vejle Kommune har vi viljen til at skabe et 
attraktivt erhvervsklima, og vi gør det i tæt 
dialog med vores virksomheder og områdets 
mange netværk. 

Som ny virksomhed kan du have mange 
spørgsmål til kommunen. Vi har gjort det let 
for dig at komme i kontakt med os, uanset 
om du bruger døren, telefonen eller vores 
digitale services. 

Har du komplicerede spørgsmål til os, så 
sammensætter vi straks det hold, der service-
rer din virksomhed bedst.

I dette magasin har vi samlet nogle af vores 
tilbud til erhvervslivet, og vi håber, at du vil 
deltage aktivt i vores netværk. På bagsiden 
har vi samlet en række kontaktpersoner, som 
du er velkommen til at kontakte.

Vi glæder os til samarbejdet.

Venlig hilsen

Jens Ejner Christensen
Borgmester

VELKOMMEN
TIL VEJLE
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Vejles skyline med bl.a. Bølgen, ny lystbådehavn 
og Kirk Kapitals nye domicil, tegnet af Olafur Eliasson.



 Lufthavn og direkte  
 opkobling til motorvejen
Direktør Klaus Høgh, biogas-virksomheden ComBigaS, til Mikropol.dk 

– Vi havde fri leg til at finde noget nyt. I Vestjylland er der ikke mange 
af vores kunder, der ligger vest for os. Med vores nye centrale place-
ring i Give ligger vores kunder i nord, syd, øst og vest. Det er en fordel 
i det daglige arbejde. Lufthavnen og den direkte opkobling til motor-
vejen gør, at vi på kortere tid kan tilbyde vores tjenester til kunderne.

Hvad kan vi gøre 
for din virksomhed ?

Inviter os gerne på besøg
Borgmesteren besøger hver måned nogle af 
områdets virksomheder sammen med kom-
munaldirektør og erhvervschef. Vi vil gerne 
høre om jeres udfordringer, og hvad vi kan 
gøre for at fremme væksten mest muligt. 
Også vores direktører, udvalgsformænd og 
virksomhedskonsulenter er ofte på virksom-
hedsbesøg. Uanset anledningen vil vi altid 
gerne høre, hvad vi kan hjælpe med, og hvor-
dan vi kan gøre vores service bedre.

Følg med 
på Mikropol.dk
Er du interesseret i at følge med i, 
hvad der sker af nyt i erhvervslivet 
i Vejle-området, så følg os på mi-
kropol.dk.
Her finder du nyheder om virk-
somheder, detailhandel, turisme, 
uddannelser og Vejle Kommune.
Har du en god historie, som vi skal 
dele på Mikropol og de sociale 
medier, så send den til mikropol@
vejle.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet på 
www.mikropol.dk

Erhvervs NYT 
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1 mio. kvalificerede medarbejdere kan nå din 
arbejdsplads på ca. 1 time – med Århus i nord 
og Odense i øst. Med vores attraktive place-
ring i toppen af Trekantområdet – lige midt 
i Danmark – kan vi tilbyde højt specialiseret 
arbejdskraft inden for alle brancher.

Vejle-områdets erhvervsliv er stærke på bl.a. 
energi, teknologi, fødevarer, transport, viden 

og service. Sammen med en række store inter-
nationale virksomheder som Siemens og Lego 
betyder det mange højt specialiserede medar-
bejdere i området.

Har du brug for at ansætte flere medarbejdere, 
så kan vores Jobcenter også hjælpe med kvali-
ficerede medarbejdere. 

Et tæt samarbejde mellem virksomhederne og 
de mange uddannelsesinstitutioner i området, 
Teknologicentret og Jobcentret betyder, at vi 
hurtigt kan skræddersy specialiserede uddan-

Vi hjælper med kvalificeret 
arbejdskraft

Vejle er en erhvervsvenlig kommune, når 
det gælder skatter og afgifter.
Dækningsafgiften er halveret til 4,25 pro-
mille. Det har givet erhvervslivet en årlig 
besparelse og dermed konkurrencefor-
bedring på ca. 40 mio. kr.
Med en skatteprocent på 23,4 har Vejle 
den laveste kommuneskat vest for Sto-
rebælt. Det er en kæmpe fordel, når 
virksomhederne skal tiltrække højt kva-

Lave skatter

Vejles Jobcenter ligger i Havneparken 16.

nelser, hvis din virksomhed mangler kvalifice-
ret arbejdskraft på et specifikt område.

Og du skal kun henvende dig ét sted for at få 
adgang til kvalificerede medarbejdere i hele 
Trekantområdet, Jobcentrene samarbejder om 
både jobformidling og opkvalificering, og det 
giver et arbejdsmarked med færre flaskehalse.

Vi er fortsat frikommune på området, og det 
betyder, at vi kan bruge rigtig meget tid på at 
hjælpe vores virksomheder og meget lidt tid 
på administration. 

lificeret arbejdskraft til området. En 
gennemsnitlig familie med et parcelhus 
i Vejle Kommune har 44.000 kr. mere til 
rådighed om året, 
end hvis de bor  
i Københavns 
Kommune. 
Husk at fortælle 
det til jeres 
jobansøgere !

Brug erhvervs-
kalenderen
I erhvervskalenderen finder du en 
oversigt over alle erhvervsarrange-
menter i Vejle Kommune.

Der er både kurser, seminarer, gå-
hjem-møder og netværksmøder.
Erhvervslivet er også velkommen til 
at lægge åbne arrangementer ind i 
kalenderen.

Du finder kalenderen her  :
www.tilmeld.vejle.dk
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Vejle tilbyder et af Danmarks største sam-
menhængende udviklings- og iværksæt-
termiljøer.

Vores mange udviklingsmiljøer tilgode-
ser mange typer iværksættere, mikro-
virksomheder og andre virksomheder, 
der har brug for sparring. Mange af vo-
res udviklingsmiljøer er udviklet i et part-
nerskab mellem det private erhvervsliv, 
uddannelser, forskningsinstitutioner og 
kommunen.

Spinderihallerne, Fabrikanterne, Kedel-
bygningen, Slagteriet Udviklingspark 
Vejle, Roberthus Udviklingspark Egtved, 

Green Tech House er del af Vejles nye 
udviklingsmiljø Dandy Business Park.

Få netværk og sparring 
i vores udviklingsmiljøer

Vækstcenter Børkop og kontorfællesska-
bet „Kontoret“ for iværksættere i Give. 
Food Innovation House, Resilience House 
og en start-up afdeling i Green Tech Cen-
ter rummer alle spændende udviklings-
miljøer. 

De tilbyder alle et attraktivt miks af kon-
torfællesskab og kompetenceudvikling.

Læs mere om vores udviklingsmiljøer på 
www.vejle.dk/udviklingsmiljoer

Kontakt  : 
Innovationskonsulent Jeanette Kristensen 
Tlf. 29 21 60 90, jeakr@vejle.dk

 Vi vil gerne være matchmaker 
Jørgen Andersen, direktør, Green Tech Center

– Vejles stærke energi- og fødevaresektor betyder meget for kommunen i form 
af arbejdspladser og vækst. Derfor er vi meget interesserede i at hjælpe de 
virksomheder, der ønsker at netværke og samarbejde om eksport og hjemme-
markederne. Sammen med Vejle Kommune agerer Green Tech Center match-
maker og får virksomheder ind i relevante netværk. 

I Trekantområdet kan du nå 600.000 
arbejdspladser inden for en times kørsel. 
Kun København har flere.

600.000 jobs 
inden for 1 time

En række netværk står parat til at byde 
nye erhvervsfolk velkommen til Vejle-
området og tilbyder dig netværk, 
sparring og gode faglige og sociale 
arrangementer.
BusinessVejle, VB Erhvervsklub, Visit-
Vejle og Fødevareklubben er nogle af 
de mange aktive netværk. Men vi har 
mange flere.

Se oversigten på www.vejle.dk/netvaerk

Deltag i 
erhvervsnetværk

Åbent FabLab 
i Spinderihallerne
Vejle Kommune har oprettet et digi-
talt værksted – et FabLab, hvor bor-
gere, iværksættere og medarbejdere 
fra produktionsvirksomheder har nem 
adgang til de nyeste teknologier. Hver 
tirsdag er der åbent for alle incl. virk-
somheder, mens der er gratis virk-
somhedsrådgivning hver fredag.



Netværk for expats
Har din virksomhed mange internationale med-
arbejdere, så skal du endelig opfordre dem til at 
deltage i nogle af de mange internationale net-
værk i Vejle. Af eksempler kan nævnes Vejle Expat 
Network, internationale saloner i Spinderihallerne, 
årlig reception og meget mere. 

www.vejleexpatnetwork.dk/about/   
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  Vejle Kommune 

Se også  pjecen: 
138 gode grunde til at bo i vejle på www.vejle.dk/tilflytter

  114.00 borgere
– En del af 

Trekantområdet 

Adgang til 600.000 
arbejdspladser inden 

for en times kørsel

Store attraktioner som 
Kongernes Jelling, Givskud 

Løvepark, Egtved Pigens 
Grav og tæt på 

Legoland

 Stolte cykeltraditioner 
– store cykelløb som 

kongeetapen i PostNord 
Danmark Rundt

 Fantastisk natur med 
bakkerne, de store 
skove og ådalene

 Danmarks 3. største 
konferenceby med over 

1.200 hotelværelser

 Masser af events – bl.a. 
Danmarks 3. største 
musikfestival, Rock i 

Byparken og Vild 
med Vand

Michelin-restaurant og 
masser af andre lækre 
spisesteder, vinbarer, 
cafeer og street food

 Stort trafikknudepunkt 
– fly, tog, motorveje 

og havn

Danmarks største 
sammenhængende 

iværksætter- og  
innovationsmiljø

 Danmarks 5. største 
shoppingby og den mest 

servicemindede 

 Masser af flot 
arkitektur – bl.a. Bølgen 
og Fjordenhus tegnet af 

Olafur Eliasson



 Vejle Kommune 
har den laveste 
ledighed blandt de 
store østjyske 
kommuner

Bosætningsguiden 
hjælper dine 
medarbejdere
Er din virksomhed flyttet til Vejle-om-
rådet fra et andet sted i landet, og vil 
du gerne beholde dine medarbejde-
re? Så hjælper vores bosætningsguide 
Louise Nielsen, hvis medarbejderne 
ønsker at flytte til området. Det gæl-
der også tiltrækning af nye ansatte.  
Louise er klar til at svare på alle deres 
spørgsmål uanset, om det handler om 
børnepasning, skole, fritid eller noget 
helt andet.

Partnerlivskonsulent  
til danske partnere
Vi har også et tilbud til de danske medarbejdere. 
Har din virksomhed højt kvalificerede danske med-
arbejdere, kan Trekantområdets partnerlivskonsu-
lent Brit Bagger Thorsø hjælpe deres partner med 
at afklare jobønsker og muligheder, hjælp med 
praktik og jobsøgning.

Expat-
virksomhedskonsulent
Har din virksomhed højt kvalificerede internatio-
nale medarbejdere, har vi også et tilbud til deres 
medfølgende partner. 

Vores expat-virksomhedskonsulent Amir Samkani 
kan hjælpe partneren med karriererådgivning, 
kontakt til relevante virksomheder og mulige jobåb-
ninger og vejledning om CV og ansøgninger. Han kan også rådgive om den danske 
arbejdskultur og om faglige og sociale netværk.

Erhvervsguide
Som ny virksomhed kan du godt komme i tvivl om, hvem du 
skal snakke med, hvis du har spørgsmål til kommunen. Vores 
erhvervsguide Mette Harbo Linee står klar til at sikre hurtig 
kontakt til rette medarbejder. Hun sikrer god dialog og hurtig 
opfølgning mellem din virksomhed og kommunen.

Vores guider står klar til at hjælpe!

I Vejle Kommune 
er arbejdsløsheden 
meget lav.3,5 %
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Vejle er nu blandt landets 10 hurtigste til at behandle bygge-
sager. Analyser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri viser da 
også, at Vejle scorer højt, når det gælder sagsbehandlingstid 
og virksomhedernes tilfredshed med servicen i byggesager, 
på miljøområdet og i sygedagpengesager. Samtidig er bygge-
sags-gebyrerne sænket.

Hurtig byggesag

I Plan, Byg & Miljø arbejder vi med strategier og planer. I dialog med 
virksomhederne kvalificerer vi jeres projekter, så I både får mulighed 
for at opfylde jeres drømme, og så de understøtter vores visioner og 
planer.

Så går din virksomhed med drømmen om f.eks. på sigt at ændre pro-
duktionen, udvide – eller noget helt andet, så kontakt os endelig. Så 
tager vi en snak om ønsker og muligheder og hjælper jer videre med 
jeres planer.

Danespo, en af partnerne 
i Food Innovations House

          Sådan realiseres
jeres drømme !

Fødevareerhvervet er en særlig styrke-
position i Vejle og i Trekantsområdet. I 
Vejle Kommune er der over 7.000 ansatte 
i fødevareerhvervet. Det gør det let for 
din virksomhed at finde både sparring 
og ansatte, hvis du er inden for fødevare-
branchen.

Det nyeste tilbud til vores fødevarevirk-
somheder er Food Innovation House i 
Dandy Business Park.

Fødevarer – brug Food Innovation House
Food innovation House ønsker at blive et 
nationalt og internationalt fødevare fyrtårn. 
Her samles en række faciliteter, services og 
den nyeste teknologi, som virksomheder, vi-
densinstitutioner og myndigheder kan gøre 
brug af. Huset skal sikre samarbejde, udvik-
ling og dynamik, der kan skabe vækst og 
flere jobs i virksomhederne.

Food Innovation House består lige nu af 27 
virksomheder og organisationer, der vil få 

deres gang i huset. 

Vejle Kommune har tilknyt-
tet en erhvervskonsulent til 
huset, der kommer til at huse 
et kommunalt innovations-
miljø. Her kan f.eks. små og 
mindre fødevarevirksomhe-
der, der ikke selv råder over 

udviklingsfolk og faciliteter, bl.a. få nye 
og skæve vinkler på produkter, få brudt 
driftsmønstre og få tilført den nyeste 
forskning. 

Desuden vil områdets fødevarenetværk 
som f.eks. Fødevareklubben og Madvær-
ket have sit omdrejningspunkt her.

Kontakt: Erhvervskonsulent, gastronom 
Per Mandrup, tlf. 24 91 00 44.

Læs mere på 
www.foodinnovationhouse.dk
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www.mikropol.dk

Mikropol 
Erhvervsnyheder 

til erhvervslivet, om 
erhvervslivet og fra 

erhvervslivet 



  Vejle er en international by
Jesper Guldmann, ejendomsmægler og daglig leder af Home i Vejle, i 
artikel i Vejle Amts Folkeblad :

– Der er sket et meget stort skifte i Vejle de seneste tre år. Vejle er blevet 
meget mere international, og vi får flere og flere kunder, som er rent eng-
elsktalende. Det er gode kunder med gode lønindtægter, der kommer 
her, og det er både ansatte fra Siemens, Lego og andre.

En af de første dage i januar inviterer vi al-
tid til nytårskur. Her kan du bl.a. møde og 
netværke med 8-900 andre erhvervs- og 
uddannelsesfolk i området. 

I september holdes den årlige erhvervskon-
ference, som arrangeres i et samarbejde mel-
lem Vejle Kommune og de førende erhvervs- 
og handelsforeninger i området.

Deltag i nytårskur  
og erhvervskonference

Over 900 erhvervs- og uddannelsesfolk 
deltog i nytårskuren 5. januar 2018.

Foto: Mads Alexander 

Kontaktudvalg for 
Erhverv & 
Uddannelse
Byrådet har nedsat et Kontaktudvalg 
for Erhverv & Uddannelse med repræ-
sentanter fra de ledende erhvervs- og 
handelsorganisationer og Byrådet. Ud-
valget skal rådgive og være med til at 
udvikle erhvervspolitikken og planlæg-
ge dialogmøder, erhvervsarrangemen-
ter og vækstinitiativer inden for særlige 
fokusområder. 

I år var årets gæstetaler Rane Willerslev, di-
rektør for Nationalmuseet. Det er også ved 
nytårskuren, at prisen til årets iværksætter 
uddeles – i år gik den til OpenTeleHealth. 

Udover nytårskuren inviteres til en række 
business breakfast m.v., hvor der er mulig-
hed for at diskutere udvalgte temaer.
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Vejle Erhverv har et tæt samarbejde med Tre-
kantområdet Danmark om at skabe vækst og 
udvikling i produktionsvirksomheder.

Gennem dialog og samarbejde med din pro-
duktionsvirksomhed igangsætter og under-
støtter vi udviklingsprocesser, der fremmer 
jeres interesser og vækstmuligheder.

Vejle Erhverv tager altid udgangspunkt i de 
udfordringer og behov din virksomhed har. 
Vi samarbejder gerne om opgaver som for 
eksempel produktudvikling, produktion, pro-
cesoptimering, kommercialisering og interna-
tionalisering.

På Vejle Kommunes hjemmeside kan du 
få svar på rigtig mange spørgsmål om 
alt fra byggeri og  tilladelser til sygedag-
penge, erhvervsaffald, udbud, rekrutte-
ring, sparring og matchmaking og meget 
mere. 

Nederst på siderne finder du en feedback 
knap, så skriv endelig, hvis der er noget, du 
mangler.

Gå ind på www.vejle.dk/erhverv

Brug hjemmesiden og få svar på næsten alt

Billund

Vejen Kolding

Fredericia

Haderslev

Middelfart

Vejle

Vejle er en af 100 resiliente byer over 
hele verden, som har lovet at dele vores 
erfaringer med, hvordan vi løser fremti-
dens udfordringer. 
En unik mulighed for at samarbejde i 

Fokus på produktion i hele  
Trekantområdet

 Vejles virksomheder 
– attraktive for højtuddannede

Jørgen Jeppesen, project controller ved Siemens Gamesa:

– Jeg tror, der kommer flere pendlere fra Aarhus til Vejle, 
fordi der er mange interessante jobs at få i Vejle-området. Det 
gælder i hver fald for mit eget vedkommende.

Medlem af 100 Resilient Cities
internationale netværk og få adgang til ny 
viden. 

Vejle har sat 100 projekter i gang, bl.a. inden 
for klima og bæredygtig byudvikling.

Din virksomhed har også mulighed for at 
blive en del af et produktionsnetværk. I pro-
duktionsnetværket beskæftiger vi os blandt 
andet med arrangementer, matchmaking og 
vidensdeling. Vi sammensætter indholdet i 
vores netværksaktiviteter i tæt samarbejde 
med virksomhederne. 

Kontakt: Produktionskonsulent Jørgen Ranlev 
Nielsen, tlf. 21 34 13 71, jorrn@vejle.dk
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Masser af jord og 
lokaler 
Ønsker din virksomhed på et tidspunkt 
at udvide eller flytte til større lokaliteter, 
så har vi masser af velbeliggende er-
hvervsjord til salg – isæt i Give og 7100 
Nord. Så har du brug for masser af plads 
og let adgang til E-45 eller motorvejen 
til Herning, så er der masser af mulighe-
der – også for facadejord til motorvejen.

Vil du hellere leje eller købe eksisteren-
de bygninger, så er der også store mu-
ligheder i området. Se private udbydere 
og vores hjemmeside.  

Foto: Finn Byrum

Masser af erhvervsjord til salg i Give – tæt 
på midtjyske motorvej og 14 minutter til 

Billund Lufthavn.

 Give ... 
det bedste sted at drive og udvikle virksomhed

Adm. Direktør Jens Holstborg, Danespo, til Mikropol.dk

– Vi ser Give som det bedste sted at drive og udvikle virksomheden 
frem mod nye resultater. Danespo har altid hørt hjemme i Give, og 
det ser vi ingen grund til at ændre på.

Danespo har købt en 26.000 m² stor erhvervsgrund på Dyrskuevej 
i Give.

Erhvervs NYT 

Abonnér på
Mikropol.dk’s
nyhedsbrev
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Kontakt os 
– hurtigt og let

Det er let at komme i kontakt med 
kommunen, uanset om du bruger døren, 
telefonen eller vores digitale services. Vi 
har derfor udvidet åbningstiden, forenklet 

vores arbejdsgange, udviklet 
erhvervsservicen og styrket samarbejdet.

Har du komplicerede spørgsmål til os, 
så sammensætter vi straks det hold, 

der servicerer din virksomhed 
bedst. 

Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf. 76 81 00 00 | post@vejle.dk | www.vejle.dk

Jens Ejner Christensen
Borgmester
20 16 32 14
jeech@vejle.dk

Niels Ågesen
Kommunaldirektør
20 45 25 33
ninag@vejle.dk

Morten Damgaard
Erhvervschef
40 33 00 02
modni@vejle.dk

Lene Lawaetz
Leder af Innovation & Entreprenørskab
51 50 11 57
lenla@vejle.dk

Michael Sloth
Direktør, Teknik & Miljø
20 44 69 70
mislo@vejle.dk

Lars Buksti
Chef for Plan, Byg & Miljø
23 27 87 85
lacbu@vejle.dk

Peter Bachmann Vestergaard
Leder af Byggesag & Industrimiljø
29 74 67 57  
pebve@vejle.dk

Birgit Thorup
Arbejdsmarkedschef
21 17 94 97
birup@vejle.dk

Mette Harbo Linee
Erhvervsguide, Jordsalg 
24 96 98 86
erhvervsguide@vejle.dk

Louise Nielsen
Bosætningsguide
21 81 04 36
bosaetningsguide@vejle.dk
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