Opstart, bæredygtig økonomi og personalepolitik
Danmark har et stærkt og varieret erhvervsliv med både
gamle og nye virksomheder og både små og store organisationer. Og selvom virksomhederne er forskellige, er
der mange ligheder på tværs af organisationerne, og de
opererer alle under en række fælles vilkår.
Alle virksomheder tager afsæt i en vare, som kan være
en idé eller et produkt. Det kan være traditionelle fag,
som tømrermesteren eller frisøren, eller det kan være
nye produkter, som endnu ikke har set dagens lys. Virksomhederne fungerer på et eksisterende marked og
kan enten opretholde markedet eller være med til at
forskyde det, hvis ikke ligefrem ’disrupte’, altså skabe
nye markeder i markedet, fordi de er hurtigere til at
se forandringer i omverdensvilkårene. En sådan forandring kan eksempelvis tage afsæt i ny teknologi, ny
efterspørgsel eller nye organisationsformer.
Vi besøger tre virksomheder, og hører om, hvordan de
orienterer sig i markedet, hvordan de organiserer sig, og
hvilke udfordringer de ser for fremtiden.

Hos Nupark skal vi møde tre iværksættere og høre om,
hvilken hjælp man kan få som iværksætter i deres inkubatorordning. Nupark er både et kontorfællesskab for en
række virksomheder og et opstartsmiljø.
Hos Vestjysk Bank skal vi høre om, hvordan du skaber
en bæredygtig økonomi, hvor du har råd til de ting, du
drømmer om. Dertil kommer de markedsmæssige forudsætninger og lovkrav for en bankvirksomhed, som
styrker dig i din viden for fremtiden. Det vil være en rejse
fra bankdrift i krisetid til bankdrift i opgangstider. Dette
krydses med frie spørgsmål på alle emner, som fylder i
din hverdag i dag
Hos Creative Company sætter vi fokus på virksomhedskultur, rummelighed, social ansvarlighed,
bæredygtig personalepolitik, forretningsudvikling (markedsføring og vækst) - og ikke mindst hvordan man
styrker et meningsfuldt arbedsliv.

Turen er relevant for alle, der er nysgerrige på moderne
virksomhedsdrift, hvad enten man drømmer om at
starte selv, gerne vil bidrage til specifikke processer i
større virksomheder, eller bare gerne vil have større forståelse for Danmarks erhvervsliv. Det faglige indhold er
særlig rettet mod HHX, men det er ikke en forudsætning
for at få udbytte af dagen.
Forberedelse
Forud for dagen skal I have orienteret jer på de tre virksomheders hjemmesider.
Program
08.15:		
09.00-10.30:
10.30-11.00:
11.00-13.00:
13.00-13.30:
13.30-15.30:
15.30-16.15:
Virksomheder:
Dato: 		
Antal deltagere:

Afgang fra Herning Gymnasium
Nupark Innovation
Transport
Vestjysk Bank
Transport
Creative Company
Retur til Herning Gymnasium
Nupark, Vestjysk Bank og Creative
Company
1. juli 2019
45

