
Erhvervsservice i Holbæk kommune 
Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum samarbejder om den samlede  
erhvervsserviceopgave, som dels omfatter myndighedsopgaverne (Holbæk Kommune) 
og udviklings- og vejledningsopgaverne (Holbæk Erhvervsforum). Målet for alle  
konsulenterne i vores samlede erhvervsservice er, at du som iværksætter eller  
virksomhed ikke oplever at gå forkert – sammen finder vi løsninger og kontakter.

Erhvervsservice består af et samarbejde mellem Erhvervskonsulent Bjørn Schülein, Holbæk Kommune og 
Erhvervskonsulenterne Bodil Islann, Caspar Christensen og Niels Nielsen, Holbæk Erhvervsforum

Erhvervskonsulenterne i Holbæk Erhvervsforum kan 
hjælpe med alt, hvad der har med opstart og udvikling 
af virksomheder at gøre.  
 
Det kan være:

• Strategisk vejledning/sparring for vores medlemmer 
samt problemafklaring, coaching og personlig ledel-
sesrådgivning herunder ejerskiftevejledning

• Hjælp med at sætte fokus på virksomhedsstrategi og 
udfordringer

• Netværk – vi servicerer netværksgrupper
• Arrangementer - vi gennemfører årligt 30-40 faglige 

og netværksskabende arr. for virksomheder
• Inspiration og vejledning af iværksætter i opstartsfa-

sen til drift og udvikling af deres virksomhed.
• Rådgiver cafe - én-til-én-rådgivning for iværksættere 

og etablerede virksomheder
• Vi synliggør og etablerer kontakt og dialog mellem 

virksomheder, private rådgivere, kommune,  
Erhvervshus Sjælland og vidensinstitutioner.

• Du er altid velkommen til at kontakte os:

Du kan kontakte erhvervskonsulenten Bjørn Schülein  
om alt, der har med myndighedsforholdet mellem  
virksomhed og kommune at gøre.

Det kan være:

• Hvis du har spørgsmål, hvor du ikke lige ved, hvem  
i kommunen, der kan hjælpe dig

• Hvis du ønsker at udbygge/ombygge eller etablere 
ny virksomhed i kommunen

• Hvis du har idéer til, hvordan vi kan udvikle vores 
erhvervsservice 

• Hvis du har en idé til et tema- eller brancherelevant 
møde mellem kommune og erhvervsliv

 
Kontakt: 

Erhvervskonsulent Bjørn Schülein

bjosc@holb.dk 

M: 7236 4628

Caspar Christensen

Erhvervskonsulent

T: 40 21 27 27

caspar@heforum.dk

Bodil Islann

Erhvervskonsulent

T: 26 39 79 69

bodil@heforum.dk

Niels Nielsen

Erhvervskonsulent

T: 30 66 14 11

niels@heforum.dk

holbaek.dk/erhverv/virksomhedsserviceheforum.dk/

http://holbaek.dk/erhverv/virksomhedsservice
https://heforum.dk/
http://heforum.dk/

