
”at være HER 
- eller ikke at være der”

- et inspirerende møde for dig - og os - der vil gøre en forskel ved at tage et socialt ansvar

TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2020 KL. 16.30-19.00 | ONLINE 

Kære virksomhedsleder - du inviteres hermed til

VI SPISER SAMMEN – HVER FOR SIG

ER DU DER, NÅR DET GÆLDER? 
Vil du og din virksomhed være med til at tage et 
socialt ansvar?
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•  Hvis du gør det nu, så kom og få en alternativ 
oplevelse i samvær med andre virksomheds
ledere. 

•  Hvis du overvejer ”at skabe plads på arbejds
markedet til mennesker med udfordringer i livet”, 
så vær med og få viden om hvordan.

•  Hvis du ikke tager socialt ansvar i dag, så få  
viden om hvad, der skal til.

Du skal helst være sammen med nogen
Det foregår hjemme hos dig, på jobbet med dine 
kolleger eller medarbejderen, som du har ansat i 
småjob.

Så inviter dem du gerne vil være sammen med om 
det meningsfulde formål og få inspiration til, at 
gøre noget godt for et andet menneske.

Glæd dig til et livgivende, inspirerende og innova
tivt program (det er en verdenspremiere)
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Hedensted



 

Code of Care Hedensted består af en lang række socialt engagerede virksomhedsledere, som arbejder for at udfordrede mennesker  
skal finde deres plads på arbejdsmarkedet. For mennesket, for din virksomhed og for samfundets skyld.  

Læs om aftenen og visionen på www.codeofcare.dk

Du modtager inden vi mødes en pakke med ingredienser til en simpel ret,  
som vi laver undervejs i mødet, så vær i nærheden af en gryde og en kogeplade.

Glæd dig sammen med os andre…

Skynd dig at tilmelde dig på linket – https://billetto.dk/e/atvaereherellerikkeatvaerederbilletter482702
Pris for ingredienser og forsendelse kr. 123, + moms (Organic Plants Proteins sponsorerer maden)
Tilmeldingsfrist: en uge før, hvis du vil være sikker på at få manden til tiden  og ellers blot den 27.10.2020.
DressCode: Det pæneste tøj du har i skabet – eller det du lige har på. 
Spørgsmål? Så kontakt Carsten Steffensen, Erhvervschef i Hedensted – mobil: 40840426  
mail: Carsten.Steffensen@Hedensted.dk 
eller Tommy Wølk, Code of Care, mobil: 20865030 mail: tommy@codeofcare.dk

TIL AT SE DIG TIL ET ONLINEEKSPERIMENTERENDESOCIALANSVARLIGEVENT:
16.30   – Velkomst ved Carsten Steffensen, erhvervschef i Hedensted og Tommy Wølk, code of care 

 Maden sættes over ved Rikke Miklos, kok ved Organic Plants Proteins 
 Mød en ledig og hør den gyldne historie 
  Hvordan ser fremtiden ud for din virksomhed? Har du fremtidssans?  

Ved fremtidsforsker Anne Skare
   Hvorfor tage et socialt ansvar?  ved Code of Care ambassadør Jesper Juul Jensen Expoloading,
  Musikalsk indslag mens maden simrer og vi debatterer SpotEtJob 
  Vi spiser den lækre tilberedte mad sammen hver for sig 
  Konkurrence og en bæredygtig bærevenlig gave.
19.00  Afrunding ved aftenens værter

VI GLÆDER OS… 


