Dialog med håndværkere
Vi inviterer til møde onsdag den 12. juni 2019 kl. 15.00-17.00 i Verdensmålshuset, Fremtidsvej 1 i Søborg.
Meld dig til på gladsaxe.dk/erhverv - klik her

15.00

Dørene åbner
Kom og få en snak med hinanden og se kommunens nye miljø for bæredygtighed

15.30

Velkommen til Verdensmålshuset og bordet rundt
Freja Ludvigsen, erhvervsudviklingschef, og Niels Thygesen, ejendomschef, byder velkommen i huset, og deltagerne præsenterer sig selv

16.00

Udbud af bygge- og vedligeholdelsesopgaver
Niels Thygesen giver indblik i kommende bygge- og anlægsopgaver, som administeres af
Ejendomscenteret. Der skal bl.a. bygges 8 nye svanemærkede børnehuse. Han fortæller om
kommunens udbudspolitik for vedligeholdelsesopgaver og mindre opgaver under 30.000
kr., og de krav vi stiller til vores leverandører. Hør også om en ny leverandørportal, der er
på vej.
Dialog med deltagerne

16.30

Hvor kan jeg få hjælp til drift og udvikling af min virksomhed?
Gladsaxe har mange gode tilbud til virksomheder, der vil have hjælp til at arbejde med
drift, udvikling, digitalisering og rekruttering. Vi giver ordet til tre samarbejdspartnere og
inviterer bagefter til en god snak:




17.00

Mød Johnny Louis Bauer fra Copenhagen Business Hub (Erhvervshus Hovedstaden) og
hør, hvad de kan gøre for at styrke din virksomheds drift og udvikling
https://ehhs.dk/vaerditilbud
Mød Micael Duncan fra Digital Ledelseskultur og hør, hvordan du som ejerleder kan få
styr på digitaliseringen https://digitalledelseskultur.dk/hoermere/
Mød Den Sociale Kapitalfond og hør, hvordan du kan få vækst med en social bundlinje

Tak for i dag

Vil I med på vores leverandørliste?
•

Send en mail til ejendomme@gladsaxe.dk med:
- firmanavn og cvr.nr. + link til jeres hjemmeside
- adresse og kontaktoplysninger (tlf. og mail)
- kontaktperson
- primært fagområde og antal ansatte
- foretrukket opgavestørrelse

Hold øje med kommunens hjemmeside gladsaxe.dk
•

Opgaver, der udbydes som hovedentreprise, annonceres med entreprenørliste på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Interesserede firmaer kan dermed søge at komme i betragtning som underentreprenører hos de indbudte entreprenører.

Få nyhederne – følg Gladsaxes erhvervsnyhedsbrev
Meld dig til her

