
EFTERÅRETS ERHVERVSTRÆF
En netværksaften om medarbejdere i en digitaliseret verden og løsninger i skyen til din virksomhed 

ER DET DIG,
DER STYRER
UDVIKLINGEN?

23. OKTOBER
KL. 16.30



16.00        Dørene åbner og netværket starter 

16.30	 							Velkomst	og	indflyvning	til	den	store	tur	i	skyen

16.45        Er fremtidens HKer en robot? 
	 							Hvor	hurtigt	indtager	robotter	kontoret,	og	kan 
        virksomheder og medarbejdere følge med? 
        Kim Simonsen, forbundsformand for HK

17.30        Kommunen har slugt en robot, hvad mon den spytter ud? 
	 							Se	og	hør,	hvordan	kommunen	bruger	robotter	på	kontoret
        Maria Hedegaard Corydon og Jens Gellert Møller, Haderslev Kommune

17.45	 							Slagtermad,	netværk	og	inspirationsstande

18.45        Dit ERP-system er på vej i skyen – er du klar til at flyve
        med, og forstår du forretningsmulighederne?
        Claus Rasmussen og Søren Krog Nielsen, Consortio IT

19.45        Netværkskaffe

TAG KONTROL OVER DE DIGITALE MULIGHEDER, 
FLYT VIRKSOMHEDEN I SKYEN OG VIND KUNDER 

PRAKTISK INFO
Tilmeld	dig	via	det	personlige	link	i	den	fremsendte	mail.	Virksomheder	med	0-9
ansatte	har	to	gratis	pladser,	virksomheder	med	mindst	10	ansatte	har	4	gratis
pladser.	Der	er	et	begrænset	antal	pladser	til	arrangementet,	og	tilmelding	sker	
efter	’først	til	mølle’-princippet.
 
Er	du	ikke	medlem	af	Haderslev	Erhvervsråd,	eller	vil	du	tilmelde	ekstra	deltagere,
er	der	et	deltagergebyr	på	495	kr.

Arrangementet afholdes hos: Slagter Lampe,	Lysbjergvej	11,	6500	Vojens
Der tages forbehold for ændringer

VI SES HOS
SLAGTER
LAMPE

Haderslev Kommune går forrest, når det gælder 
robotter i administrationen. Hør hvordan arbejdet 
bliver mere effektivt, og hvordan kommunen får 
mest muligt ud af deres robot.
Maria Hedegaard Corydon og Jens Gellert Møller,
Haderslev Kommune, Løn og Økonomi

MØD OGSÅ 
ARROW ECS OG
ERHVERVSHUS 
SYDJYLLAND

”Data is King”, men hvordan kan helt almindelige 
virksomheder gøre data til konge? Hvad skal de mange 
data deroppe i skyen, hvordan følger virksomheden 
med udviklingen, og giver det både nye kunder, bedre 
indtjening og højere effektivitet? Med helt konkrete 
eksempler vil Consortio IT give brugbar inspiration til 
virksomhedernes digitale udviklingsplan.
Claus Rasmussen og Søren Krog Nielsen, Consortio IT

Digitalisering er på alles læber, men hvor langt er vi 
på kontorområdet, hvad sker der i verden omkring 
os, og hvad betyder det for din virksomhed og 
medarbejderne? Hvordan ser vores jobs ud, når 
robotterne kommer? Mød en fagforeningsboss, der 
ikke frygter digitalisering, men sender et opråb til 
virksomhederne om at komme i gang.
Kim Simonsen, forbundsformand for HK


