PROGRAM

DI Hovedstaden
Onsdag den 3. april 2019 kl. 15.00 – 19.00
Industriens Hus, H.C. Andersen Boulevard 18, 1553 København V

13:30

Generalforsamling (Kun for medlemmer af DI Hovedstaden)

14:30

Registrering, kaffe og kage

15:00

Stærke virksomheder = stærke samfund
Velkomst ved formand Poul Skadhede, DI Hovedstaden

15:05

Nyt hovedstadsudspil – Er erhvervslivet klar til fremtiden?
Hør erhvervsminister Rasmus Jarlov fortælle om ambitionerne for fremtidens
erhvervsudvikling i hovedstaden.
Erhvervsminister Rasmus Jarlov

15:20

Nøglen til international succes – fra Hillerød til Auckland
Hvordan driver man en global koncern fra Hillerød, og hvordan giver en placering i Danmark
værdi for global vækst? Hvad gør FOSS A/S for at forblive ledende på verdensmarkedet?
Interview med CEO Kim Vejlby Hansen, FOSS A/S

15:40

2.500 pct.’s bundlinjevækst på seks år
Pascal A/S er en international dansk vækstsucces med over 99 pct. i eksporthandel.
Virksomheden er i dag global markedsleder på forstærkermoduler til den professionelle
højttalerindustri. Pascal tænker konstant i skalering og forsøger nøje at læse deres marked for
at holde vækstraterne. Resultatet er, at de som én af meget få danske virksomheder kan fejre
deres sjette kåring som gazellevirksomhed. Hør om arbejdet bag.
Interview med Senior VP Business Development Peter Frentz, Pascal A/S

15:45

Tre veje til succes
Utraditionelle løsninger kendetegner de tre virksomheder, der kommer på scenen til en snak
med Cecilie Beck. For selvom man ikke har hundredvis af ansatte, så kan man godt være en
attraktiv arbejdsplads. Hør om, hvordan en fire dages arbejdsuge, eget akademi for at
uddanne de helt rette specialister og konstant innovativ produktudvikling får hjulene til at køre
stærkt hos AlfaNordic A/S, Bifodan A/S og IIH Nordic A/S.
CEO Henrik Stenmann, IIH Nordic A/S
Vice President Marketing Susanne Andersen Bækgaard, Bifodan A/S
Senior Partner Thomas Meldgaard Petersen, AlfaNordic A/S

16:10

Sådan får du fat i talenterne!
Høje lønninger? Ungt miljø? Arbejdsplads midt i København? Hvad er det egentligt, der skal
til, for at rekruttere de fremmeste akademiske og faglærte talenter? Det giver de unge talenter
selv et svar på.
Head of G&A Services, Vice President, Global Support Solutions Clara Nygaard Holst, ISS
A/S
Industritekniker Mette Foldager, MAN Energy Solutions
Handelsassistent Christian Oliver Thorup Henriksen, Acrimo A/S

16:30

Vinder af DI Hovedstadens PraktikPladsPris 2019
DI Hovedstaden uddeler en pris til en virksomhed, der gør en særlig indsats for at uddanne
fremtidens faglærte.

16:35

Pause

16:55

Hvordan står Hovedstadsområdet i den internationale konkurrence?
Hovedstadsområdet er i konkurrence med andre internationale storbyer, når det handler om
at tiltrække og fastholde virksomheder og talentfulde medarbejdere. Hvor er vores egne
styrker, og hvad kan vi lære af andre?
Direktør Kent Damsgaard, DI

17:10

Udfordr din lokale borgmester og MF’er!
Borddiskussioner mellem virksomheder, lokale borgmestre og lokale MF’ere. Hvad kan
politikerne gøre for at styrke erhvervsudviklingen i din kommune?

17:35

Kommunen i førersædet: Hvordan gør vi hovedstadens kommuner mere
erhvervsvenlige?
Cecilie Beck udfordrer panelet på, hvordan kommuner og virksomheder kan spille bedre
sammen.
Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden

18:00

Afrunding
Cecilie Beck og formand Poul Skadhede, DI Hovedstaden

18:05

Stående tapas og vin

