Aktiviteter overfor virksomheder i Herlev Kommune
Dialog

Arrangementer

Kommunikation

Service- tilbud

Internt

Team Herlev Netværk
Herlev Kommune er sekretariat for og
deltager i netværket Team Herlev.
Netværket er eksklusivt, og virksomhederne betaler et beløb for at være
med. Hvert år uddeles der en erhvervspris til en virksomhed og økonomisk hjælp til lokale idrætsforeninger. Netværket mødes hver
anden måned og tager på udlandsture typisk for at se en større sportsbegivenhed.

Iværksætteri
Via Iværksætterhuset
 Startup-møder
 Startup cafeer
 Startup kurser

Velkomstmail til nystartede og
tilflyttede virksomheder
 Alle nystartede virksomheder og tilflyttervirksomheder ringes op og bydes velkommen, og vi får en
email-adresse.
 Der sendes en velkomstmail, hvor vi fortæller om
Herlevs herligheder og om
tilbuddene hos Væksthuset/Iværksætterhuset.
 Velkomstmailen følges telefonisk op af en virksomheds-konsulent (Jobcentret), der tilbyder et servicebesøg.
Velkomstmailen afføder jævnligt, at virksomhederne kontakter
os med et konkret problem. Fx
at de mangler en lagermedarbejder, eller vil have en kontaktperson på byggesager etc.

Iværksætteri
 1:1 vejledning ved konsulent
fra Iværksætterhuset

Det rummelige arbejdsmarked
Formålet med projektet er
at skaffe ledige med forskellige udfordringer et
job ved at bruge utraditionelle metoder.

Borgmesterbesøg
Virksomhederne udvælges efter flere
kriterier, de største, gazeller, markante
på en-eller-anden måde, eller fordi
virksomhedsteamet eller andre kolleger har bedt om det, for at få foden
inden for døren. Efter-følgende kontakter virksomheds-teamet den besøgte virksomhed for et møde. Borgmesteren besøger sammen med erhvervsteamet 1-2 virksomheder hver
måned.
Herlev Erhvervsråd
Vi har netop udvidet erhvervsrådet fra
5 til 10 5 repræsentanter fra erhvervslivet. Det betyder, at vi får input og
viden fra en bredere kreds – både
størrelse og branchemæssigt. Det
giver øget viden i organisationen – og
fx input til hvor vi skal gøre noget ved
veje, tilgængelighed, sagsbehandling
etc.

Dialogmøde med erhvervslivet
Hvert år afholdes et Dialogmøde
med erhvervslivet
• Borgmesteren giver en status og nogle tanker om fremtiden.
• Årets erhvervspris uddeles
• Eksternt indlæg
• Mødet afsluttes med middag.
Mødet havde i 2014 ca. 125
tilmeldte deltagere. I mødet
deltager også interne medarbejdere, der blander sig med deltagerne.
Arrangement om Letbanen for grundejere langs den kommende Letbane for at fortælle
dem om de nye muligheder.
(Planlagt for 2015)
Arrangement om Udbud og
indkøb - et arrangement, hvor
vores indkøbsansvarlige fortæller om planlagte udbud og hvordan kommunen køber
ind.(Planlagt for 2015)

Presse
Herlev Bladet er meget læst af
de små og mellemstore virksomheder. I erhvervs-teamet
”fordrer” vi avisen næsten
ugentligt med små og store
nyheder inden for erhvervsområdet – fx hvilke gazeller, der er i
Herlev, at en af vores virksomheder er talere ved ”De Hemmelige Helte”.

Hovedstadens Iværksætterprogram
 Workshops
 Webtv
 Værktøjer
Vækstiværksættere
 Vejledning og vækstforløb
via Væksthus Hovedstadsregionen
Bibliotekets erhvervsservice
Her kan virksomhederne få
hjælp til
 at finde litteratur, informationer, lovstof og firmaoplysninger i egne og andre bibliotekers samlinger.
 at bestille og reservere materialer i biblioteksbasen eller fra andre biblioteker via
bibliotek.dk
 at finde informationer på
internettet.
Der er gratis adgang til betalingsbaser på nettet.
Afklaringsmøder
Alle virksomheder kan få om et
afklaringsmøde, hvor kommunen
samler alle relevante medarbejder, så en given sag, kan blive

Internt nyhedsbrev
Fra erhvervsteamet udsendes hver måned et
internt nyhedsbrev. Målgruppen er medarbejdere,
der har med erhverv at
gøre. Vi fortæller om
hvilke byggesager, der er
i gang, hvilke virksomheder borgmesteren besøger, relevante ting fra
pressen, og alle mulige
andre ting, der har med
erhverv at gøre. Det betyder, at mange kolleger
fået øget deres viden, om
hvad der foregår på erhvervsområdet – hvilket
kan gøre en forskel i servicering af virksomhederne.
Koordineringsmøder
Her samles alle de erhvervsrettede medarbejdere udveksler viden og
drøfter problemstillinger i
relation til erhverv.

Ejendomsmæglere og erhvervsejendomsadministratorer
Erhvervsteamet har løbende kontakt til
erhvervsejendoms-mæglere og administratorer af erhvervsejendomme.
Dvs. når vi bliver kontakt af en virksomhed med en forespørgsel på lokaler, kan vi henvise til dem.
Mere præsentabelt erhvervskvarter
I 2015 planlægger vi et projekt i samarbejde med virksom-hederne i erhvervskvarteret om løft af området
(etablering af stier, åbning af området
osv.), så det fremtræder mere indbydende og præsentabelt.
Arbejdskraft med de nødvendige
kvalifikationer
For at sikre at arbejdskraften i Herlevmedarbejdere har de kvalifikationer,
der efterspørges på arbejdsmarkedet
etableres partnerskaber både med
virksomheder og uddannelsesinstitutioner – bl.a. for at skaffe praktikpladser.

Dating arrangement mellem
kommende butikker på DISA
og kandidater
Et arrangement hvor vi i samarbejde med Jobcentrene i Ballerup og Gladsaxe ”medbringer”
ledige, der er kandidater til stillinger i centret. Det vil også
være muligt for Herlev-borgere i
job at deltage.(Planlagt for
2015)

Nyhedsbrev
Vi er ved at lægge an til et nyhedsbrev til erhvervslivet. Det
kommer til at ske primo 2015. Vi
har efterhånden fået samlet en
del email-adresser. Vi har noteret os hvilke virksomheder, der
er iværksættere – og kan dermed målrette iværksætter-info
direkte til dem.

Arrangement om Jobcentret
ydelser og støttemuligheder hvor virksomhedskonsulenter
fortæller, om hvordan Jobcentret
kan hjælpe og hvilke forskellige
støtte-muligheder, der findes.(Planlagt for 2015)

Hjemmesiden
På herlev.dk/erhverv findes en
mængde information til erhvervslivet med link til bl.a.
Væksthuset, Iværksætterhuset,
lokaleportaler erhvervsejendomsmæglere o.lign.

afklaret med det samme. Det
kan fx være relevant i byggesager for at minimere sagsbehandlings-tiden.
Lokaleleje og events
Virksomheder kan leje lokaler i
Medborgerhuset til en billig penge, leje baner i idræts-hallerne,
leje biografsalen (Herlev Kommune ejer den) til fx et kundearrangement, købe event på Billedskolen, Musikskolen mv.
Vejledning om miljø
Miljøafdelingen tilbyder alle interesserede virksomheder et servicebesøg, hvor de kan få vejledning om miljøforhold, sortering af affald og byggeri på forurenet grund.
Herlev Festuge fodboldturnering
Årlig fodboldturnering for virksomheder, hvor Herlev Kommune også stiller et hold. Vi får altid
tæsk! Efterfølgende er der en
middag, hvor holdet deltager og
mingler med virksomheder.

