Prisen var et billede af kunstneren Asbjørn Lønvig,
som i klare farver viser sammensmeltningen af kompetencerne fra bådebyggerbranchen med vindmøllevinger.
Hér ses stifter og ejer Mogens Marxen med prisen.

Ny hæder til en Middelfart virksomhed
Sidste år fik Dinex 2 danmarksmesterskaber, Middelfart
Sparekasse blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads
sidste år, og i år er de netop blevet kåret til Danmarks
næstbedste arbejdsplads. Uretek har fået Gazellepris,
Fiberline og Middelfart Sparekasse har fået arkitektpriser
og MV Tryk en Miljøpris.

Initiativpris til Mogens Marxen A/S
Og nu kan vi minsandten føje endnu en hæder til samlingen, da Dansk Industris Initiativpris i Trekantområdet
netop er blevet tildelt Mogens Marxen A/S i Nørre Aaby.
Prisen uddeles en gang om året til en virksomhed med
maks. 100 ansatte, som har vist særligt initiativ inden for
teknologi, markedsføring eller salg.

Vækst og succes i et nyt forretningsområde
Formanden for DI Trekantområdet, Svenn Haargaard
begrundede kåringen med følgende: ”Mogens Marxen A/S
er et godt eksempel på, at udvikling, vækst og succes

godt kan ligge uden for en virksomheds oprindelige forretningsområde. De unikke kompetencer, som en virksomhed besidder, kan i nogle tilfælde gennem hårdt
arbejde og kreativ tænkning også udnyttes effektivt på
helt nye områder.”
Virksomheden begyndte med reparation og vedligehold
af lystbåde, men Mogens Marxen så midt i 1990’erne de
muligheder, der lå i vindmølleindustrien for at anvende
ekspertisen fra bådebyggerbranchen inden for glasfiberarmeret polyester og stærkt vejrbestandig overfladebehandling. I dag leverer virksomhedens 70 medarbejdere
således primært til Siemens Wind Power. Det drejer sig bl.a.
om støbningen af den kritiske del af vingen, der fæster til
vingenavet, og overfladebehandling af færdigstøbte vinger.
Det oprindelige forretningsområde er der også stadig
gang i. Reparation og vedligehold af lystbåde er dog skilt
fra, og nu fokuseres der udelukkende på overfladebehandling af store eksklusive superyachts.
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Mogens Marxen er specialist i overfladebehandling af kompositter,
hvad enten der er tale om superyachts eller møllevinger som hér.

Innovation kræver
mange medspillere
Mogens Marxen takkede
for prisen og gjorde opmærksom på, at innovation
og vækst naturligvis ikke
lykkes uden mange medspillere. Han sammenlignede sporskiftet fra bådeværft til leverandør til vindmølleindustrien som et
ny ret, der skal tilberedes i et storkøkken.
- Chefkokken må have kompetente medarbejdere i

form af kokke, smørrebrødsjomfruer og tjenere til
at tilberede og servere maden, ligesom en bestyrelse er en slags ”smagsdommere”, der skal sørge
for, at maden er spiselig, og at chefkokken ikke slår
større brød op, end der kan bages, sagde Mogens
Marxen.
– Samtidig er gode relationer til bl.a. Middelfart
Erhvervscenter og Dansk Industri det ekstra krydderi til inspiration og videreudvikling, sluttede
Mogens Marxen sin takketale.

Tømrer- og snedkerfirmaet Jan Kolster A/S:

Nyt hovedsæde på Korsholm Allé
virksomheds

portræt

I løbet af de kommende måneder opfører et af
Vestfyns større tømrer- og snedkerfirmaer, Jan
Kolster A/S på Værkstedsvej 32 i Middelfart, sit
nye hovedkvarter på Korsholm Allé. Her i lillebæltsbyens hastigt voksende østlige industrikvarter bliver firmaet genbo til blandt andre
møbelproducenten HOWE og Fiberline.
Nybyggeriet giver Jan Kolster A/S’ knap 30
ansatte et nyt og funktionelt udgangspunkt for
de kommende års opgaver, mens firmaets leverandører får lettere adgangsvej via den nærliggende fynske motorvej.

handler om at passe de mange faste privat- og
erhvervskunder. De kunder, der skal have løst
små serviceopgaver - og så måske en dag ønsker
sig en ny udestue, et nyt køkken eller måske en
ombygget 1. sal, indskyder Ove Andersen.
Ifølge Carsten Thorsager lægger virksomheden
grundlæggende vægt på at levere solid kvalitet i
en god dialog med kunderne - uanset opgavens
størrelse.
- Vi har samtidigt opbygget en god erfaring i
samarbejdet med de øvrige faggrupper i byggebranchen, supplerer Carsten Thorsager.
Jan Kolster A/S er typisk partner i forbindelse
med ny- eller ombygning, ligesom firmaet også
optræder som hovedentreprenør ved større
opgaver.
For øjeblikket er Jan Kolster A/S blandt andet i
gang med en tilbygning på en institution i Nørre
Aaby, nybyggeri af en villa i Middelfart, totalrenovering af et ældre hus i Strib samt udvidelse af
Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, opførelse
af Køreteknisk Anlæg i Fredericia samt renovering af Skansevejens Skole i fæstningsbyen.
Mens tømrerne har travlt ude på de enkelte
arbejdspladser, udføres også mange former for
specialopgaver hjemme på værkstedet i
Middelfart.

Et funktionelt nybyggeri på omkring 700 kvadratmeter, og en
4000 kvadratmeter stor grund,
bliver Tømrer- og snedkerfirmaet
Jan Kolster A/S’ nye hovedkvarter
på Korsholm Allé.

Tømrer- og snedkerfirmaet Jan Kolster A/S har
gennem de seneste omkring 20 år opbygget en
alsidig, erfaren og kompetent virksomhed, der
løser alle opgaver inden for sit arbejdsområde.
I dag ledes virksomheden af indehaverne
Carsten Thorsager og Ove Andersen, der glæder
sig over byggebranchens aktuelle medvind.
- Men samtidigt skal vi huske på, at det hele også
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Lige nu er der ansat fire lærlinge, og den seneste
læreplads blev besat efter 23 ansøgninger. Jan
Kolster A/S har således også i mange år været
med til at uddanne de svende, som byggebranchen for øjeblikket har så hårdt brug for.
Alle ansatte ser nu frem til deres nye adresse på
Korsholm Allé, hvor administration, lager, værksted og en overdækket gård fremover understøtter virksomhedens dynamiske udvikling.

Murerfirmaet RISHØJ & ANDREASEN:

Vestfynsk vækstskaber bygger på solidt håndværk
- Jeg er da stolt af det. Markedet er helt oppe at
ringe, og for fortsat at kunne følge med opgaverne kræver det grundig forberedelse, planlægning
og et godt lager af byggematerialer.
Sådan lyder det fra murermester Peter Rishøj,
medindehaver af murerfirmaet RISHØJ &
ANDREASEN på Værkstedsvej 14 i Gelsted.
Firmaet er blandt de største af sin slags på Vestfyn og har netop høstet stor ære som lokal fynsk
nomineret i revisionsvirksomheden Ernst & Youngs
internationale konkurrence Entrepreneur Of The
Year for erhvervsmæssige vækstskabere.
- Det er jo ikke hver dag, at en vestfynsk håndværksvirksomhed fra Gelsted er med i sådan en
konkurrence, og selv om vi ikke vandt, luner
anerkendelsen da, tilføjer Peter Rishøj.

Murerfirmaet har alle år hørt hjemme i Gelsted. I
dag hører næsten alle former for støbe- og murerarbejde til virksomhedens speciale – og omkring
30 flittige håndværkere arbejder med udgangspunkt fra landsbyen. I disse år monteres der også
mange private badeværelser.
- Vores arbejde er meget sæsonpræget, og så
handler det blandt andet om at skubbe så meget
arbejde som muligt til vinterhalvåret. Målet er, at
vi så vidt muligt arbejder konstant hele året – og
dermed også beskæftiger en fast medarbejderstab året rundt, tilføjer Peter Rishøj.
Virksomhedens primære marked strækker sig lige
fra Middelfart til Assens- og Odense-området.
Som virksomhedens mest erfarne håndværker er
Helge Andreasen også specialisten, når det handler om renovering af områdets kirker. Et felt hvor
færre og færre murere efterhånden mestrer håndværkets gamle traditioner.
- Som følge af det stigende aktivitetsniveau har vi
i foråret ansat to tyske murersvende, til samme
løn- og ansættelsesvilkår som de øvrige danske
svende. De nye kolleger er rigtig dygtige, og det
fungerer ganske udmærket, tilføjer de to indehavere.

Kollega og medindehaver, murermester Helge
Andreasen, supplerer:
- Faktisk har vi lige så travlt i nedgangstider, fordi
vi grundlæggende bestræber os på at levere god
service også til de mindste kunder.
Helge Andreasen begyndte i 1965 som lærling i
det daværende murerfirma Møller & Huusom i
Gelsted. Udlært i 1969 arbejdede han som svend
i fire år, inden han trådte ind som medindehaver.
Peter Rishøj blev Helge Andreasens nye samarbejdspartner i 1997, dengang med 22 ansatte i
firmaet.

Gelsted-firmaet ansætter konstant tre-fire lærlinge
og bidrager dermed til det nødvendige generationsskifte i branchen.
- Vi er nødt til at blive lidt bedre hver dag. Men
ikke nødvendigvis større, slutter Peter Rishøj, der
selv er 4. generation i en familie af murermestre
fra Gelsted.
Erhvervs- og privatbyggeri samt specielle fagområder, herunder kirker, er RISHØJ & ANDREASEN’s speciale.
Entrepreneur Of The Year International vækstskaberpris der vurderer firmaer på økonomi,
visioner, engagement, risikovillighed, strategi
og evne til at gennemføre strategi og inspirere
organisation.
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virksomheds

portræt

”Stor succes med

15 nye virksomheder

Det var ikke en ”blind date” som 15 iværksættere
og 15 virksomhedsledere var ude på, da de mødtes for første gang som deltagere i den nye mentorordning på Middelfart Erhvervscenter.
Er du interesseret i at blive mentor
eller at få en mentor?
Kontakt Middelfart Erhvervscenter.

Her var 15 iværksættere samlet for første gang
med det formål at møde deres nye personlige
mentor - en erfaren virksomhedsleder, og blive

introduceret til konceptet omkring at være iværksætter/mentor i en mentorordning.
Hvordan kan man bruge en mentor?, Hvad skal
mentoren kunne?, Hvordan skal vi samarbejde?
Disse og mange andre spørgsmål blev afklaret på
denne dag, som i øvrigt blev afholdt i samarbejde
med en ekstern konsulent, der med succes har
igangsat mentorordninger.

Mentor & mentee

Niels Jørgen er lods - Thomas er kaptajn

Uddrag af artikel fra Impuls november 2006.
31-årige Thomas G. Frederiksen ved meget om
shipping. Derfor søsatte han for nogle år siden
virksomheden WaterWay Shipping i Middelfart.
Thomas ved knap så meget om forretningsplaner,
budgetter, investering af overskud og ansættelse
af personale. Men det gør hans mentor, 61-årige
Niels Jørgen Christiansen.
Umiddelbart kunne det være far og søn, som står
fordybet i samtale på havnen i Middelfart denne
efterårsdag. Men der er ingen fælles biologiske
gener i det blod, der ruller i årerne på 61-årige
Niels Jørgen Christiansen og 31-årige Thomas G.
Frederiksen. Til gengæld er de begge udstyret
med et gen, som ganske vist ikke forefindes i
arvemassen, men som ikke desto mindre sætter
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sit markante præg på den, der er bærer af det. Vi
taler her om ”iværksætter-genet”.
Det er ”iværksætter-genet”, som danner baggrund
for Thomas G. Frederiksen og Niels Jørgen Christiansens bekendtskab. De to forretningsmænd er
blevet bragt sammen af Middelfart Erhvervscenter, som for nylig har etableret en mentorordning,
hvor en erfaren virksomhedsleder kobles sammen
med en yngre virksomhed i et mentor-mentee
forhold.
Læs hele artiklen på www.middelfart-erhverv.dk

d mentorordning”

r fik hver sin mentor
Inden ordningen etableredes blev alle iværksættere, som havde været i kontakt med Middelfart
Erhvervscenter gennem de seneste år spurgt om
interessen for at få en mentor. ”Og tilbagemeldingerne var helt overvældende. Over 20 iværksættere henvendte sig indenfor den første uge”,
udtaler konsulent Tina Eisenhardt. Samtidig blev
der udsendt en opfordring til det lokale erhvervs-

liv, om at melde sig på banen som mentor for de
nye virksomheder. Her var ligeledes mange tilbagemeldinger fra erfarne virksomhedsledere om
at stille op som mentor. Så alt i alt blev opstarten
på mentorordningen en succes, med efterfølgende
positiv respons fra de deltagende virksomheder.
Konsulent Susan Heilemann

Mentor & mentee

Fotografen og hoteldirektøren
Fotograf og iværksætter Kira Leth står og kigger
ud over Lillebælt, mens hun venter på sin mentor
Torben Scheel, direktør for Hotel Borgmestergaarden. Vi har sat dem stævne for at høre, hvordan de
indtil videre har gjort brug af deres mentorforhold.

Business as usual
”Skal vi slukke vores mobiler i dag?”, spørger Kira
grinende henvendt til Torben. Bemærkningen er
meget kendetegnende for det mentorforhold, Torben og Kira har. Stemningen er let, men business
skal også passes, så selvom der er mentormøde,
kan kunderne godt komme igennem til de to
erhvervsdrivende.
Kira har været i gang med sin fotograf virksomhed i et år, og manglede en sparringpartner, som
kunne være med til at drive virksomheden videre.
Derfor sprang hun straks til, da Middelfart
Erhvervscenter lancerede en mentorordning for
områdets nystartede virksomheder. ”Jeg trængte
til at få andre øjne på min forretning. Min familie
og venner har selvfølgelig mange gode råd, men
jeg trængte til nye input og idéer til min forretningsudvikling. Ja altså ikke alt det praktiske omkring etablering af min virksomhed – men mere
omkring den fremtidige udvikling”, siger Kira.
”Ja og det fungerer faktisk rigtig godt, når vi har
mentormøde og udvikler idéer”, tilføjer Torben,
og fortsætter: ”men min opgave er også at holde
fokus under udviklingen af idéer og forretningsområder, og samtidig udfordre Kira, når der skal
træffes nogle valg”.
Torben er trådt ind i rollen som mentor, efter at
have hørt omtale af det nye mentorforum som
Middelfart Erhvervscenter startede op i efteråret.”
Jeg har jo prøvet at starte virksomhed et par gange
før, så jeg følte, at jeg godt kunne bidrage med
noget omkring forretningsudvikling. Det er meget
givende og utroligt spændende at starte noget nyt
op fra bunden. Når man så er kommet i gang med
sin virksomhed, danner der sig typisk nogle pro-

blemstillinger omkring vækst og organisation.
Her kan Kira måske udnytte nogle af mine erfaringer,” slutter Torben.

Dynamisk duo
Torben og Kira har en temmelig dynamisk mentor relation, og balancerer fint mellem udvikling
og konkret handling. ”Man kan jo mærke på Kira,
at hun virkelig brænder for det, hun laver og det
nye koncept, som er under udvikling. Det er en
meget væsentlig ting, når man udvikler idéer,
der skal føres ud i livet og blive bæredygtige”,
siger Torben.

Aktuel opgave
Lige nu arbejder Kira på at udvikle et nyt koncept
omkring firma-fotocollager. Under kyndig hånd
blandes firmafoto til et kunstnerisk udtryk på en
plakat, banner eller billede – kun fantasien sætter
grænser. ”Helt konkret har en forretningskæde
vist stor interesse for udvikling af deres helt egen
foto-collage. Så nu afventer jeg spændt, hvilket
oplæg de bedst kan lide”, siger Kira.
www.kiraleth.dk
www.borgmestergaarden.dk
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Et af Kira’s seneste fotocollager.

Skatten - overvejelser før årsskiftet
Af statsautoriseret revisor Claus Urhøj, PricewaterhouseCoopers

I forbindelse med at år 2006 nærmer sig sin afslutning, kan det være en god idé at gøre sig overvejelser om sine skattemæssige forhold.

Har du spørgsmål, eller er der forhold, der ønskes uddybet, er du
meget velkommen til at kontakte
statsautoriseret revisor Claus
Urhøj på 79 21 27 00.

Forventer man at få restskat, og ønsker man at
undgå eller reducere denne, kan man overveje, om
ønsket kan opnås ved at oprette en pensionsordning. Indbetalinger til pensionsordninger kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst og derved
reducere en eventuel forventet restskat. Der gælder
forskellige regler, afhængigt af om man er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager.
For personer som, trods eventuelle pensionsordninger, får restskat, kan det også være værd at
overveje, om denne med fordel kan indbetales i år,
eller om man kan vente til 1. juli 2007.

Indskud på pensionsordninger

Der eksisterer forskellige fradragsbegrænsninger
for indskud på kapitalpensionsordninger og for
indskud på rateordninger samt ordninger med
løbende udbetalinger.
Udgangspunktet er, at der i 2006 kan fratrækkes
op til 42.000 kr. i alt til indbetalinger på kapitalpensionsordninger, herunder både private og arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger.
Fradragsreglerne for indbetalinger på rateordninger og livrenter er lidt mere komplicerede.
Forpligter man sig til at indbetale et bestemt beløb
i minimum 10 år på rateordninger og livrenter, kan
indskuddene fratrækkes uanset størrelsen af disse.
Det er en betingelse, at indbetalingsforpligtelsen
overholdes, idet der ellers bliver tale om efterbeskatning med straftillæg.

Private ordninger
Både selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere har mulighed for at oprette private pensionsordninger og fratrække indskuddene i den personlige indkomst.
Rateordninger og ordninger med løbende udbetalinger (livrenter) kan fratrækkes fuldt ud i den personlige indkomst, herunder også ved beregningen
af topskatten, som udgør 15%, mens kapitalpensioner ikke kan fratrækkes ved beregningen af topskat.
Fradragsværdien for indskud til kapitalpensioner
er dermed lavere end værdien af det fradrag, som
man opnår ved indbetalinger til rateordninger og
ordninger med løbende udbetalinger. Til gengæld
betales der alene 40% i afgift ved normal udbetaling fra kapitalpensioner, mens udbetaling fra rateordninger og ordninger med løbende udbetalinger
indgår i personens almindelige indkomstbeskatning og dermed eventuelt i grundlaget for betaling
af topskat.

Ønsker man ikke at forpligte sig i 10 år, kan man
som hovedregel i 2006 alene fratrække op til 42.000
kr. i alt i indskud på sådanne private ordninger.
For selvstændige erhvervsdrivende, som driver
virksomhed i personligt regi, eksisterer der dog
lempelige undtagelser til dette udgangspunkt, idet
selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække éngangsindskud til rateordninger og livrenter på op til
30% af årets overskud i virksomheden.
Har man eksempelvis i 2006 et overskud af sin virksomhed på 500.000 kr., kan man i 2006 fratrække et
indskud på 150.000 kr.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at overskuddet beregnes efter særlige metoder, idet visse
indtægter og udgifter ikke medregnes i beregningen af overskuddet.
Læs hele artiklen på www.middelfart-erhverv.dk

Nye medlemmer
Vi har siden sidst fået følgende nye medlemmer af Middelfart Erhvervsråd, som
vi med stor glæde byder velkommen.
I Temp – Dit lokale vikarbureau
Danmarksgade 10, 1.TV,
7000 Fredericia
Tlf. 74 44 01 02 · Fax 74 44 01 32
info@itemp.dk
www.itemp.dk
• I Temp tilbyder vikarassistance indenfor industri, produktion, kantine og kontor. Vi arbejder med en stor grad af fleksibilitet, som betyder, at vi kan tilbyde

vikarløsninger, hvad enten det drejer sig
om én eller flere vikarer. I Temp har afdelinger i både Fredericia og Odense, og vi
kan derfor dække hele Fyn og Trekantområdet. I Temp er medlem af Dansk
Handel & Service, og vi garanterer altid
ordnede forhold for vores medarbejdere.
Louise Helmersen Grafisk Tegnestue
Engvej 21
5464 Brenderup
Tlf. 63 44 00 34
www.helmersen.net
louise@helmersen.net
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HR training
Vestergårdvej 70, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 63 52 30 00 · Mobil 23 34 31 16
info@hr-training.dk
www.HR-training.dk
• HR training er en fornyende konsulentog udviklingsvirksomhed. HR training
går ud på, at udvikle og gennemføre træningsforløb, som stimulerer dig som er
leder eller på vej til samme, i at finde og
realisere dit fulde potentiale. Vort speciale
er: Coaching, mentaltræning, kommunikation.

Tak for i år ...
Året 2006 er så småt ved at rinde ud og langt de
fleste af vore medlemmer vil kunne se tilbage på
året med stor tilfredshed. Selv om nogle sikkert har
været ramt af de såkaldte globaliseringsproblemer,
så må vi fastslå, at konjunkturerne generelt har
været meget gunstige.
Det har også været de store sammenlægningers år.
Vore 3 kommuner bliver fra 1.januar 2007 til Middelfart Kommune, og det store arbejde med sammenlægninger er foregået på en mønsterværdig
måde, som alle kan være stolte af.
Sammenlægningsudvalget har besluttet, at den nye
kommune erhvervsmæssigt skal være aktive i samarbejdet i Trekantområdet. Det er vi i Middelfart
Erhvervsråd meget glade for, og vi finder det helt
naturligt, at Middelfart gør en stor indsats for at
bygge bro over bæltet i den ligeledes nye syddanske region.
Erhvervsrådene i Ejby-Nørre Aaby og Middelfart
blev sammenlagt ved et festligt arrangement på
KulturØen allerede i marts måned. Også denne
sammenlægning skete uden vanskeligheder, og vi
besluttede samtidig at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer væsentligt. Der er derved skabt et
godt grundlag for en effektiv arbejdende bestyrelse.
Erhvervscentret har igen i 2006 ydet en stor og flot
indsats overfor vore medlemmer. Den nye ”Lov om
Erhvervsfremme” indebærer, at kommunerne får

ansvaret for erhvervsservice til iværksættere og
virksomheder. Vi er i færd med at indarbejde denne
i vor strategi- og handlingsplan for 2007 og fremefter. Der er i denne forbindelse en række væsentlige udfordringer da Middelfart Erhvervscenter
mister indtægter for over kr. 250.000 i 2007 i forhold til 2006, som indirekte følge af strukturreformen og den manglende afklaring af samarbejdsfladerne med det nye regionale iværksætterhus og
Vækstforum i Region Syddanmark. Vi håber, at vi
i fællesskab kan tackle udfordringerne på bedst
mulig måde for vor nye Middelfart Kommune.
Det er fortsat Middelfart Erhvervsråds vision, via
Middelfart Erhvervscenter, at blive centrum for
udviklingen og serviceringen af både eksisterende
og nye virksomheder i Middelfart Kommune til
gavn for både borgere og virksomheder, og vi skal
aktivt medvirke til synliggørelse af områdets værdier og udviklingsmuligheder.
Vi siger hjertelig tak for et godt og positivt samarbejde i 2006 og ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkeligt nytår.

Tirsdag den 13. februar

Iværksætterkursus
Tirsdag den 27. februar
Tirsdag den 06. marts
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 20. marts
Tirsdag den 27. marts

Med venlig hilsen
Formand Jørgen Pedersen,
Middelfart Erhvervsråd &
Erhvervschef Niels Chr. Hammelev,
Middelfart Erhvervscenter

Virksomhedsbesøg

Sikring af virksomheden
Virksomheder plages desværre stadig af indbrud og hærværk.
Så hvad kan man gøre for bedre at sikre sig?
I samarbejde med bl.a. Middelfart Politi afholder Middelfart Erhvervscenter et
arrangement med temaet: Sikring af virksomheden.
Kom og hør mere om hvordan du undgår ubudne gæster

Torsdag den 15. marts kl. 14.00 på Byggecentrum i Middelfart

OUTSET
Valmuevej 19
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 44 45
www.outset.dk
info@outset.dk

Informationsmøde
for iværksættere

Zalto A/S
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
Tlf. 82 27 17 77
7000 Fredericia
kontakt@zalto.dk
www.zalto.dk
• ZALTO tilbyder handlingsorienterede
og resultatskabende aktiviteter inden for
innovation og ledelses- og organisationsudvikling, som bryder med typiske
koncepter. Vi arbejder "nede på jorden",
med de konkrete behov kunden har, og
bruger dem som grundlag for, at kunden
både får løst opgaverne og øget sine
kompetencer.
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I foråret vil Middelfart
Erhvervscenter igen afholde
de traditionelle virksomhedsbesøg. Desværre har planlagte besøg måtte udskydes
pga. ekstrem travlhed hos
virksomhederne. Så snart
datoerne for de næste virksomhedsbesøg ligger fast vil
alle medlemmer modtage
direkte besked.

Strib-Middelfart
Entreprenørforretning A/S
Langelandsvej 22 A
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 12 36
sme@mail.dk
• Firmaet er grundlagt i 1918 og har p.t.
13 glade, pligtopfyldende og ansvarsfulde medarbejdere. Vi tilbyder jord-, kloak,
lednings- og betonarbejde. Vi har styret
underboring, jordraketter og bursting.

Søger du arbejdskraft?
Sammen med erhvervskontorerne i Trekantområdet deltog Middelfart Erhvervscenter
i en jobmesse i Aalborg for at gøre opmærksomme på jobmulighederne for især ingeniørere og teknikere i Trekantområdet. Det
blev så stor en succes, at det opsøgende
arbejde nu fortsætter på andre lignende
messer rundt omkring i landet. Så er du på
jagt efter højtuddannet arbejdskraft, skal
du kontakte Middelfart Erhvervscenter.
Heidi Guldbek

Personlig kontakt til 365 studerende. Udlevering af 200 konkrete jobopslag fra de deltagende
virksomheder. Og en ny database med 340 jobinteresserede studerende.
Det var det konkrete udbytte, da Middelfart
Erhvervscenter sammen med erhvervskontorerne i Kolding, Vejle, Vejen og Fredericia og
Trekantområdet Danmark forleden med stor
succes deltog i DSE Messe Jobtræf i Gigantium
i Aalborg. Her havde man på en fælles stand
fået følge af 13 lokale virksomheder, der gerne
ville gøre opmærksomme på sig selv over for de
studerende, som hovedsageligt var ingeniør- og
teknikerstuderende.

Tina Eisenhardt

Og den kontakt gik altså over alle forventninger,
idet 365 ud af 1.200 messebesøgende lagde vejen
forbi standen fra Trekantområdet.
”En række af vore medlemsvirksomheder har
rekrutteringsproblemer og vi skal aktivt arbejde
for at sikre tilførslen af kvalificeret arbejdskraft
for at fortsætte væksten på Nordvestfyn, siger
erhvervschef Niels Chr. Hammelev.

Niels Chr. Hammelev

Erhvervsnyt udgives af
Middelfart Erhvervscenter
Hans Bangsvej 40
5500 Middelfart
Tel. 64 41 40 60
kontakt@middelfart-erhverv.dk
Bladet udkommer til
medlemmer af Middelfart
Erhvervsråd.
Oplag 900 stk.
Ansvarshavende redaktør
er erhvervschef Niels Chr.
Hammelev.

Allerede i marts 2007 deltager Middelfart
Erhvervscenter i en jobkaravane som på fire
dage besøger universitetsbyerne København,
Århus, Odense og Aalborg. Samtidig er der
også bestilt messestand på ingeniørmessen i
Lyngby i april 2007.
”Det gode ved vor fælles messestand er, at vi
både kan hjælpe de deltagende virksomheder
konkret og Trekantområdets arbejdspladser
generelt. Men vi håber selvfølgelig, at endnu
flere virksomheder vil være med i 2007, så vi
kan fremstille området så attraktivt som overhovedet muligt,” slutter Niels Chr. Hammelev.
Er du på jagt efter kloge hoveder, så kontakt
Middelfart Erhvervscenter på 64 41 40 60.

Nu nærmer julen sig, og i den anledning vil vi her fra Middelfart Erhvervscenter gerne ønske alle vore medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Vi siger tak for et godt samarbejde i
det forløbne år, og håber at det nye år
vil blive lige så frugtbart.

