Plads til iværksætteri i
Norddjurs
I denne artikel giver Norddjurs Erhverv et lille indblik i de mange spændende tilbud, som private
virksomheder i Norddjurs Kommune har til iværksættere
-

Skrevet af erhvervskonsulent Rene Meyer, Norddjurs Erhverv

Kortlægning af iværksættertilbud
Måske opdagede du, at Norddjurs Erhverv i
foråret 2014 indhentede information om private
iværksættertilbud. Baggrunden var et ønske om
at kortlægge, hvilke private tilbud der egentlig
findes i kommunen for iværksættere, når det
gælder faciliteter som f.eks. kontorlokaler,
mødelokaler og produktionslokaler.
Med denne kortlægning vil kommunen bedre
kunne matche virksomheders og iværksætteres
ønsker til gensidig gavn.
Fra snedkeri til laboratorium
Kortlægningen identificerede bl.a., at der i
kommunen er mulighed for at leje eller låne sig
ind i alt fra f.eks. kontor- og mødelokaler,
bogbinderi,

fremkaldelseslokale,

tømrer-

/snedkerværksted, lager og sågar laboratorium til
fødevaretest.

Men det blev også klart, at der måtte være flere
faciliteter end de, der var blevet rapporteret ind
til kommunen. Derfor tager Norddjurs Erhverv i
fremtiden

også

imod

information

om

iværksættertilbud.
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Iværksætter-facilitets-match

Er

På baggrund af denne kortlægning vil Norddjurs
Erhverv gerne hjælpe dig som iværksætter i
kommunen ved at oprette forbindelse til
virksomhederne og guide dig videre til de
faciliteter, som vi har information om. Vi kalder
det Iværksætter-facilitets-match.

du

iværksætter

i

Norddjurs

Kommune, og ønsker at prøve at bo hos
en etableret erfaren virksomhed, kan du
altså

ligeledes

kontakte

Norddjurs

Erhverv på rem@norddjurs.dk, og så vil
vi bruge de indsamlede informationer til
at guide dig til det bedste virksomhedsmatch.

Så hvis du er etableret virksomhed
i

Norddjurs

faciliteter,

Kommune

som

kunne

med
være

brugbare for iværksættere samt
lyst til at have en frisk iværksætter
boende, kan du rapportere det ind

Du kan også se vores side om

til

Iværksætter-facilitets-match her:

Norddjurs

Erhverv

på

rem@norddjurs.dk. Så får vi den

http://www.norddjurs.dk/erhverv/e

fornødne information til at guide

rhvervsservice/ivaerksaettermatch

iværksættere frem til jer.
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