
INVITATION

BYGGE/ANLÆG  
LIGE NU
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 14.30-17.45

Bliv oprettet i kommunens leverandørregister
Kom og få indblik i udviklingsmulighederne for bygge- og anlægs-
branchen og bliv opdateret om lokale byggeprojekter. Du vil også få 
hjælp til at oprette en profil i portalen EU-supply, så du fremover 
kan lægge billet ind på kommunens udbud af håndværkeropgaver 
på mellem 50.000 og 300.000 kr. Derudover vil den lokale it-virk-
somhed Supeo fortælle om mulighederne for digitalisering i bygge- 
og anlægsbranchen.

Der vil endvidere være seks korte indslag, der præsenterer  
konkrete tilbud og projekter om udvikling inden for bygge/anlæg.  
Herefter står de seks oplægsholdere i en efterfølgende 
netværks pause klar til at svare på spørgsmål ved forskellige 
stande.

Og så vil arrangementet byde på rig mulighed for diskussion og for 
at møde andre virksomheder i branchen.

I flere år er det gået godt med konjunkturerne for vores bygge- og 
anlægsbranche, og som tingene ser ud nu, tyder meget på, at de 
gode tider fortsætter. Men måske er det netop i opgangstider at 
man skal tænke over fremtiden. Næstved Erhverv og en række  
samarbejdspartnere vil derfor med dette arrangement gøre os alle 
lidt klogere på, hvordan vi kan udvikle – og dermed fremtidssikre – 
virksomheder inden for håndværk, byggeri og entreprenørarbejde.

Vi glæder os til at se dig til nogle spændende timer.

TID
Onsdag den 28. februar 2018
kl. 14.30-17.45

STED 
Ny Ridehus
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10, 4700 Næstved

PRIS 
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest den 23. februar 2018 på
www.naestvederhverv.dk/events/byggeri

SPØRGSMÅL
Kontakt Peter Fjerring
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk



PROGRAM
14.30 Ankomst og registrering
    
15.00  Velkomst
 v/ Næstved Erhverv  
   
15.10 Vi bygger fremtidens Næstved 
 – overblik over lokale byudviklingsprojekter
 v/ Sven Koefoed-Hansen, teknisk direktør i Næstved Kommune
 
15.45 Bygge- og anlægsbranchen lige nu
 v/ Anne Gram, chefkonsulent i Dansk Byggeri
       
16.15 Seks ”elevatortaler” 
  Fire minutter hver – herefter 40 minutter til at besøge de seks tilbud/projekter 

ved deres stande:

  •  Kommunens dynamiske indkøbssystem for håndværkerarbejde

  •  Næstved Kommune – nyt udviklingsprojekt om genanvendelse af byggeaffald

  •  ArbejdskraftAlliancen – lokalt overblik over udbydere af ydelser inden for  

rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere

 •  Center for Arbejdsmarked – én indgang til ny arbejdskraft til din virksomhed

 •  Erhvervskontakt i Næstveds folkeskoler – få byggepladsen på skoleskemaet

 •  DM i Skills 2019 i Næstved – hvorfor og hvordan kan lokale virksomheder  

være med
  
16.40 Netværkspause 
 – med kaffe/te og mulighed for at besøge en række stande
  
17.20 Sæt strøm til din virksomhed 
 – tips til digitalisering i bygge- og anlægsbranchen
 v/ Troels Hannecke, direktør i it-virksomheden Supeo 
   
17.45 Afrunding
 v/ Næstved Erhverv


