
Bekræft dit samtykke for at modtage
nyhedsbrev
Du modtager Erhvervsnyt fra Rudersdal Kommune Vi har opdateret vores database og
overført udsendelsen til nyt system. For at sikre at vi overholder lovgivningen, skal vi bede
dig om at give samtykke til, at du fortsat ønsker at modtage Erhvervsnyt fra Rudersdal
Kommune månedligt.  Det gør du lettest ved at klikke på knappen ”samtykke”. Herefter
bliver du bedt om at oplyse mail og navn og bekræfte dit samtykke. Læs mere på
rudersdal.dk/minedata om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Bekræft
samtykke

Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk
arbejdskraft

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/forms/subscribe/list/65155/


 
Der efterspørges kvalificeret arbejdskraft i Danmark, og virksomhederne kan
ikke længere nøjes med at rekruttere eller opkvalificere danske kandidater.
Det er nødvendigt at tiltrække og fastholde kvalificeret, udenlandsk
arbejdskraft, og modtage dem og deres familier på en god måde. Her kan
kommunens virksomheder trække på hjælp og service fra bl.a. Copenhagen
Capacity og International House. Læs mere om tilbuddene herunder. 

36 MBA’ere fra lande som Indien, USA og Kina
står klar

En række erfarne udenlandske MBA’ere med uddannelsesbaggrund inden for finance,
engineering og health & environment star klar til at arbejde ude i din virksomhed fra august
2020. De har i gennemsnit 7.5 års erhvervserfaring og ønsker at fortsætte deres karriere på
danske virksomheder.    
Rudersdal Kommune samarbejder med CBS om at skaffe kvalificeret, internationalt  talent til
Rudersdals virksomheder.  
 
Du kan læse om samarbejdet her.

https://www.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-indgaar-strategisk-samarbejde-med-cbs


 
Hvis du vil høre mere om kandidaterne og møde nogle af dem, så kontakt chef for
karriereservices Claire Hewitson, CBS, MBA Programmerne på ch.mba@cbs.dk eller
Rudersdal Kommunes erhvervskonsulent på ensi@rudersdal.dk.

Kom til matchmaking-arrangement d. 12.
marts

Copenhagen Capacity er vært for en matchmaking-event på Symbion den 12. marts, hvor
der er fokus på fastholdelse af internationale Masterstuderende.  
 
Arrangementet  bygger bro mellem danske virksomheder og talenter fra en lang række
lande. Særligt med kompetencer indenfor it, engineering, salg og marketing. 
 
Virksomheder med under 20 ansatte kan deltage gratis i arrangementet. Større
virksomheder betaler et gebyr. Du kan læse mere om dette event og tilmelde din
virksomhed her.
 
Læs mere og tilmeld dig Symbion Matchmaking Event
 
Copenhagen Capacity kan også kontaktes på dro@copcap.com

Tiltræk flere internationale tech-specialister

mailto:ch.mba@cbs.dk
mailto:ensi@rudersdal.dk
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/x/XiKynrkResbPU0AGicrlQD9rOgM2-r55Glvp9fEf7Fqlpi7ppVcI90RY8_ORQirk7vyOr093kbpchfgUsLT0IVg/
mailto:Mailto:dro@copcap.com


Kæmper din virksomhed med at tiltrække kvalificerede kandidater til de ledige job? Så kan
du deltage i Copenhagen Capacitys internationale rekrutteringskampagne målrettet erfarne
it/tech-specialister særligt indenfor:

software
engineering
gaming

Kampagnen løber fra den 11. marts og 8 uger frem. Læs mere om kampagnen her 
 
Se mere om, hvordan du kan finde de rigtige internationale talenter og eksperter til din
virksomhed her

Kulturarrangement for udenlandske
medarbejdere og ledsagere

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/x/0pfCb9LVDMFb1gNp9AX74ovkWM96HtFcy2XfW0A-I6eAv_R25cLt6r4phTt_HMbV-Znsraofhbeg5J7THcxqlA0/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/x/_nZAqf95ZPYiRvuHMgj8bcKMIf71DI34WW0p0qkUJxx2aH1hTbWB6GLyBeRlN7VFsNmrGkRh28zl8Jt7MwUP3CY/


Onsdag den 18. marts kl. 17-19 afholder Rudersdal Kommune og International House et
kulturarrangement ”Welcome to North Zealand – a region full of opportunities for
internationals” i den smukke Rådsal på Rudersdal Rådhus. Arrangementet er henvendt til
internationale arbejdstagere, - søgere og deres familier samt studerende.
 
Programmet fokuserer på kultur, kulturliv og foreningsliv, og de fællesskaber og oplevelser,
som det kan give. Det er også muligt at spørge eksperter fra International House om en
række praktiske ting knyttet til livet i Danmark. Arrangementet er en oplagt mulighed for
deltagerne til at få større indsigt i Nordsjællands mange muligheder og på den måde
forhåbentlig blive inspireret til at bosætte sig eller blive boende i regionen. Alle er meget
velkomne.
 
Læs mere om programmet og tilmeld dig her

International House hjælper nye internationale
arbejdstager på vej

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/x/8GtBHSMTL5VNh-4498jvkNYCqqCmO6G_tDux0Qw2z_Lin90idHrVxAiBAVHZv4GoHPIqT9-Vh81Secoqw4S60w8/


International House er et såkaldt one-point-entry for nye internationale borgere, der flytter til
regionen og tilbyder konkret hjælp til etablering m.m. Herudover udbyder de en række
events for internationale borgere om emner knyttet til livet i Danmark fx boligmuligheder,
børnepasning, skolegang, skattesystem m.v. International House servicerer såvel
virksomhederne som de internationale borgere.
 
Du kan læse mere her

Fokus på genanvendelse

Øg genanvendelsen med affaldskontrakter

https://ihcph.kk.dk/indhold/services


Kontrakter mellem virksomheder og affaldsindsamlere er et hidtil overset værktøj,der kan
være med til at øge genanvendelsen og sikre en bedre dokumentation. Læs mere her
 
Rudersdal Kommune, Bornholms Regions kommune og BOFA arbejder på at udvikle forslag
til nye vilkår i affaldskontrakterne. Det gør de i samarbejde med både virksomheder og en
række affaldsindsamlere fra Region Hovedstaden med det mål at genanvende mere af
erhvervsaffaldet.
 
Læs mere her

Nem adgang til genbrugspladsen

Norfors har indført nummerplade-skanning ved indkørsel på alle genbrugspladser. Det
betyder, at virksomheder ikke skal længere have Norfors-klistermærke i forruden for at få
adgang til pladsen. Desuden har Norfors' abonnement ændret sig. Tidligere har et
årsabonnement for virksomheder fulgt kalenderåret og erophørt ved årets udgang. Nu
gælder et årsabonnement i et helt år (365 dage).
 
Læs mere og køb adgang til genbrugspladsen her  

Kontaktinformation
Kontakt vores erhvervskonsulent Bjørn Engsig på e-mail ensi@rudersdal.dk eller tlf. 72 68
31 38, hvis du har brug for hjælp eller en indgang til kommunen, Erhvervshus Hovedstaden
eller andre erhvervspartnere.

Læs mere om erhverv på vores website.
 
Tilmelding til nyhedsbrev
Hvis der er andre i din virksomhed, som kan have udbytte af at modtage nyhedsbrevet, kan
det ske ved at klikke her.
 
Vi passer på dine data
Vi har kun registreret din e-mail. Denne oplysning bruger vi udelukkende, når vi skal sende
nyhedsbrevene ud. Læs mere på rudersdal.dk/minedata.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage erhvervsnyhedsbrevet, kan du altid afmelde dig via
linket nederst i de mails, du modtager. Hvis du afmelder dig, sletter vi dine data, og du vil
ikke længere modtage nyhedsmails.

    

Vis i browser

Afmeld nyhedsbrev
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