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Nyt stærkt industri-netværk i Haderslev Erhvervsråd 
16 virksomheder fra metalindustrien starter nyt netværk under Haderslev 
Erhvervsråd (HER) – fokus på udvikling og bevarelse af arbejdspladser 
gennem fælles innovation, videndeling og initiativer inden for uddannelse 
og til trækning af arbejdskraft – gruppen lægger op til samarbejde med 
andre netværk og områdets uddannelser 

På initiativ fra virksomheden Dani-techs direktør Arne Iversen, der også er bestyrelses-
medlem i HER, er der netop dannet et nyt netværk blandt de lokale virksomheder inden 
for jern- og metalindustrien. På et møde hos Dani-tech 25. august var de større metal-
virksomheder inviteret og alle 16 deltagende virksomheder bakkede op omkring 
etableringen af netværket, som hurtigst muligt skal i gang med arbejdet. 

”Jern- og metalindustrien udgør flere tusinde arbejdspladser i Haderslev kommune, så 
det er helt naturligt, at vi etablerer os med et netværk som skal sikre udvikling og 
bevarelse af arbejdspladserne i Haderslev kommune.  Det er bydende nødvendigt, at vi 
under HER skaber en række netværk, der skal sikre et styrket samarbejde både mellem 
virksomhederne og med kommune og uddannelsesinstitutionerne”, lyder det fra Arne 
Iversen om det nye initiativ, som er en del af en samlet plan fra HER om at drive netværk, 
der nytter noget og flytter noget. 

I forvejen har HER netværk på oplevelsesområdet og blandt HR-cheferne i de store 
virksomheder, og der er arbejdsgrupper inden for innovation og iværksætteri, på 
sundhedsområdet, energiområdet og inden for eksport. Et netværk blandt de stærke 
forbrugerbrands, og ikke mindst et erhvervsrettet netværk blandt alle uddannelses-
institutionerne, står nu højt på ønskelisten. Det nye metalnetværk efterlyser nemlig et 
godt samarbejde med uddannelserne om udviklingsforløb, der kan løse konkrete 
projekter ude i virksomhederne. 

I metalgruppen, blev der straks nedsat en arbejdsgruppe, der mødes næste uge for at 
lave det endelige oplæg til netværkets struktur og mål, og herefter inviteres alle jern- og 
metalvirksomheder til et møde sidst i september, hvor der skal vælges en styregruppe, 
der tager ansvaret for netværket. Der var stor opbakning og enighed om, at netværket 
skal baseres på åbenhed, tillid og dialog, så der kan samarbejdes om opgaver, projekter 
og innovation imellem virksomhederne. Mulighed for deling af lærlinge og teknikere, var 
også blandt de mange gode emner, som gruppen tog op på første møde.    

Enhver virksomhed inden for jern- og metalindustrien (eller hvis det er nært beslægtet) 
er velkommen i netværket. Man skriver til udviklingskonsulent Jan Hyldal Sørensen på 
jan@her.dk, hvis man vil inviteres med til mødet i september. Det er ikke en betingelse 
for første møde at være medlem af HER, men derefter er netværket for medlemmer. 

Yderligere info: Arne Iversen, mobil 2321 4220, ai@dani-tech.com, Ansvarlig for industri 
– innovation og Iværksættere i HER`s bestyrelse. 
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