Invitation til Business Brunch
Vi har den store fornøjelse, at invitere til et helt unikt indblik i en af kommunens
toneangivende bygge- og anlægsvirksomheder Entreprenørfirmaet HJ Huse A/S.
Ved Business Brunch onsdag d. 5. marts, sætter vi fokus på vækst.
Entr. HJ Huse A/S er tre gange blevet kåret til Gazellevirksomhed af Børsen,
og er siden 2003 gået fra en stab på 12 til 52. Dette til trods for, at især
byggebranchen har været hårdt ramt af finanskrisen. Således har virksomheden inden for de sidste par år, åbnet afdelinger i både Sorø og Næstved.
Hør direktør og indehaver, John Møller Jensen fortælle hvordan virksomheden er kommet styrket gennem krisen, og hvordan det har styrket hans
ledelsesstil og ham selv som menneske.
Efterfølgende præsenterer vi et indlæg af Lars Bo Albrectsen fra Blachman
ApS: Hvordan kan du skabe vækst i din virksomhed – 4 simple grundtrin.
-

Blachman ApS kan også bryste sig af, at være kåret til som
Gazellevirksomhed tre gange i træk.

Dato:
Onsdag 05/03 2014
Tid:
Kl. 08:00 – 09:30
Sted:
HJ Huse A/S
Bildsøvej 106
4200 Slagelse

Pris:
Gratis for medlemmer

Formiddagens vært
Direktør John Møller Jensen, HJ Huse A/S
 Virksomhedsprofil - Modgang gør dig stærk

Tilmelding:
Senest 05/03 2014
til kb@sler.dk

Foredragsholder

Obs! Max 35 deltagere.

Lars Bo Albrectsen, Blachman ApS
 Hvordan kan du skabe vækst i din virksomhed
– 4 simple grundtrin.

Business Brunch 2014
Onsdag 07. maj
Onsdag 04. juni
Onsdag 03. september

Hvorfor Business Brunch?

Onsdag 05. november

I dag er den vigtigste ressource det enkelte menneskes viden og kompetencer, der samtidig udgør den vigtigste handelsvare og økonomi. Eftersom
viden bedst udveksles mellem mennesker, der har tillid til hinanden, bliver
netværkskompetencer centrale i forhold til at “handle” med viden. Vi ser
netværk som en måde, hvorpå virksomheden får kortere vej til
information, inspiration og indflydelse.

Onsdag 03. december
Vil du være vært, så
kontakt Kim Bøhmert

Derfor!
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