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Er at udvikle dig sammen med andre virksomheder, der også producerer udstyr med Hygiej-
nisk Design til fødevare- og pharma-branchen. Gennem netværket får du indblik i, hvordan 
andre virksomheder takler daglige og strategiske udfordringer og du videregiver dine egne 
erfaringer. Netværket definerer selv de præcise temaer og emner ud fra deltagernes inte-
resse og aktuelle problemstillinger. Det kan f.eks. være nye kravsspecifikationer, bæredyg-
tighed og verdensmål, eller når der kommer nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen 
– er du så klar?

Netværket er et fagligt netværk målrettet ledere i virksomheder, der er leverandører til fø-
devare- og/eller pharma-branchen og ønsker en styrket position baseret på kvalitet og sik-
kerhed. Netværket er for virksomheder fra de syv kommuner i Trekantområdet. Tovholder 
på dette netværk er Haderslev Erhvervsråd v/ Jan Hyldal – mail  jan@her.dk  
mobil  51 510 750.

Netværket laver en mødekalender for et år ad gangen. Dagsordenen sammensættes af del-
tagerne. Møderne foregår på skift imellem virksomhederne med henblik på at lære af hin-
andens erfaringer.

Netværket kan invitere leverandører og rådgivere til møderne, og der kan trækkes på eks-
pertise fra GTS-institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Institut-
tet og Erhvervshus Sydjylland. Netværket evalueres hvert halve år med henblik på valg af 
emner samt forsat behov.

Første møde i netværket afholdes den 2. december 2021, kl. 15.00 – 17.00 ved Bema A/S, 
Bredholm 3, 6100 Haderslev hvor mødeplan og emner drøftes. 
Der er løbende tilmelding indtil netværket er fuldtegnet med max. 15 deltagere. 
Tilmelding direkte til Jan Hyldal.

Det er gratis at deltage i netværket, dog vil der være deltagerbetaling ved indkøb af eksper-
ter, afvikling af studieture eller andre eksterne omkostninger.

Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:

https://danskfoedevareakademi.dk/


HVILKEN VÆRDI 
SKABER NETVÆRKET?

Hvilken værdi giver det dig at deltage i netværket?

CEO Jørgen Strøm fra BEMA A/S forventer, at det vil kunne 
løfte teknologihøjden, give ny inspiration til udvikling og til at 
hæve uddannelsesniveauet hos de tekniske medarbejdere.

#Livslanglærling
#Efteruddannelse
#opgraderingafkompetencer

https://danskfoedevareakademi.dk/

