
KOMPAS sikrer dig fodfæste og 
sætter retning i en udfordrende tid 
Er der opstået nye behov og aktuelle udfordringer i din virksomhed på grund af COVID-19  
og kan kompetenceløft afhjælpe? Så er det nu, du skal tænke nyt og tage action!  
KOMPAS navigerer din virksomhed sikkert i havn og ruster din virksomhed til morgendagen. 

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond



Under COVID-19 har mange virksomheder på rekordtid måttet 
nytænke og står måske overfor at skulle vende skuden og 
iværksætte helt nye initiativer. KOMPAS er sat i søen for at 
hjælpe netop de nordjyske virksomheder, der oplever nye be-
hov og udfordringer på grund af COVID-19. 

Igennem kompetenceløft sikrer KOMPAS, at din virksomhed er 
rustet til morgendagen: Du får tilknyttet en privat rådgiver og 
bliver tilbudt tæt sparring med en af vores forretningsudviklere. 
Sammen tager vi hånd om din virksomheds aktuelle udfordrin-
ger og behov, så din virksomhed kommer sikkert i havn. 

Gennem KOMPAS får du: 

• Temperaturmålt din virksomheds nuværende situation  

• Sat spot på og action bag din virksomheds aktuelle 
udfordringer og behov 

• Tilført din virksomhed kompetenceløft via skræddersy-
ede forløb 

• Professionel kompetenceudvikling af en privat rådgiver 

• Sparring gennem hele forløbet med en af vores kom-
petente forretningsudviklere. 

Kontakt Erhvervshus Nordjylland  
Er det tid til at tænke nyt og tage action nu?  
Tal med os så vi sammen kan sætte en ny kurs.

Nye tider kalder på nye kompetencer
Ved du hvor og hvordan du skal gribe det an i din virksomhed?

Praktisk info
For at deltage skal din virksomhed have 
nye behov og udfordringer afledt af CO-
VID-19, og:

• Have mellem 1-50 ansatte, et dansk 
CVR-nummer og være lokaliseret i 
Nordjylland 

• Have en ambition om jobskabelse og/
eller forhindre afskedigelse samt ambi-
tioner om udvikling og forandring

• Fremvise omsætning (min. 100.000 kr. 
i en sammenhængende periode på  
6 mdr. i løbet af 2019-2020)

• Stå med en udfordring afledt af Co-
vid-19 og på den baggrund vise der er 
behov for kompetenceløft (via ansøg-
ning).  

Læs om KOMPAS og ansøg fra: 
www.ehnj.dk/kompas

Din investering
KOMPAS tilbyder dig tre forskellige kom-
petencepakker. De har det tilfælles, at de 
tager afsæt i din virksomheds nuværende 
situation, sikrer dig fodfæste og sætter 
retning for din virksomhed i en udfor-
drende tid.  

Kompetencepakke 1- værdi a 25.000 kr. 
Deltagerantal: 1-2 ansatte 
Pris: 5.000 kr. og 80 timers medfinansie-
ring i form af deltagertimer. pr. virksom-
hed.

Kompetencepakke 2 - værdi a 50.000 kr.
Deltagerantal: 4-6 ansatte  
Pris: 10.000 kr. og 180 timers medfinan-
siering i form af deltagertimer pr. virksom-
hed.

Kompetencepakke 3 - Master Classes - 
kollektive forløb - værdi a 100.000 kr. 
Pris: 2.500 kr. pr. virksomhed og 30 timers 
medfinansiering i form deltagertimer pr. 
deltager. 

Hanne Søe-Christiansen 
Forretningsudvikler

3055 5580 / has@ehnj.dk

Jens Elung Jensen 
Forretningsudvikler

2051 0003 / jej@ehnj.dk

Kristina Overgaard Zacho 
Forretningsudvikler

2614 4042 / koz@ehnj.dk
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