Erhvervspiloten

Én indgang til kommunen for erhvervslivet

Erhvervspiloten giver dig overblikket
I Aabenraa kommune har vi vilje til virksomhed. Dette er det

Erhvervspilotens målsætning er, at give dig en tilbagemelding

ene af de tre ben i vores vækstplan 2018. Det betyder, at vi vil

inden for et døgn og at have en plan for dit sagsforløb klar inden-

være blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet, fordi

for en uge. Du vil få professionel hjælp og klar besked om, hvilke

vi tror på, at et erhvervsliv i trivsel er fundamentet for sund

tilladelser du har brug for, om sagsbehandlingstider og om for-

vækst. For at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet

hold, som du skal være særligt opmærksom på og som eventuelt

har vi etableret erhvervspiloten.

skal belyses i dit projekt.

Erhvervspiloten er et særligt tilbud om service til dig, der enten
skal udvide eller flytte din virksomhed, eller som måske ønsker

Plan

at etablere en virksomhed for første gang her hos os.

Grundsalg

Natur
Med erhvervspiloten få du tilknyttet én fast kontaktperson, som
følger dig og din virksomhed igennem det sagsforløb, som måtte
være aktuelt for lige netop dig. Din kontaktperson er stifinder i

Miljø

kommunens afdelinger, intern koordinator og dit opdaterede nyhedsmedie med hensyn til fremdrift og udfordringer undervejs.
Du kan koncentrere dig om virksomhedens behov og om de projektafklaringer og andet, som måtte være nødvendigt for at

Én
indgang

Byg

Forsyning

Jobcenter

komme i hus med opgaven.

EHAA

Beredskab
Trafik og
Anlæg

Erhvervspiloten er for dig der...
Vil udvide eller bygge om på din virksomhed
Vil flytte din virksomhed hertil og købe en grund
Vil fremtidssikre din virksomhed på en ny placering i kommunen
Har brug for arbejdskraft
Har brug for kendskab til dine muligheder som virksomhed her hos os
Har brug for at få kendskab til mulighederne for hjælp ved start af virksomhed

Kontakt
Du kan finde Erhvervspiloten på Aabenraa Kommunes hjemmeside: www.aabenraa.dk, via Erhvervenes Hus hjemmeside:
www.ehaa.dk eller via Jobcenter Aabenraa: www.jobcenteraabenraa.dk
Du kan også sende en mail på erhvervspiloten@aabenraa.dk

Ellen Kankelborg
eka@aabenraa.dk
tlf. 73 76 70 10

Peter Mumm
pmu@aabenraa.dk
tlf. 73 76 82 14

CENTRUM TRYK 74 71 15 15

Erhvervspiloten er:

