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Velkommen til Sønderborg- 
områdets erhvervsguide 2022 

Guiden er en håndbog til dig, der driver 
virksomhed i Sønderborg Kommune. I 
den har vi samlet al den viden, der kan 
bakke op om din virksomheds vækst og 
udvikling. Det gælder lige fra overblik 
over økonomiske støtteordninger, hvis 
du vil ansætte nye medarbejdere eller 
igangsætte et innovationsprojekt, over 
hjælp til udvikling, salg, markedsføring 
og rekruttering til hurtig og effektiv sags-
behandling og vigtig viden om, hvordan 
du kan blive leverandør til kommunen.

Bag guiden står Sønderborg Vækstråd 
samt alle de offentlige instanser i Søn-
derborg-området, du som virksomhed 
allerede har kontakt med eller med fordel 
kan kende til. Det er bl.a. Erhvervsser-
vice, indkøbsafdelingen, jobcenteret, 

Tilflytterservice	og	Sønderborg	Kom-
munes forvaltninger. Vores mål er at gøre 
det lettere for dig at drive virksomhed i 
Sønderborg ved at skabe overskuelighed 
og gennemsigtighed i de offentlige tilbud, 
muligheder og serviceydelser.

Mange af områdets virksomheder har 
med rette efterspurgt et samlet overblik, 
og med Erhvervsguiden 2022 håber vi 
at kunne imødekomme efterspørgslen. 
Erhvervsguiden opdateres hvert år.  Der-
for vil alle former for forslag, ønsker, ris 
og ros til Erhvervsguiden blive modtaget 
med kyshånd. For guiden er i sagens na-
tur kun en succes, hvis den har værdi for 
dig og din virksomhed. Så send os gerne 
din uforbeholdne mening til  
erhvervsservice@sonderborg.dk 

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med  
læsningen.

mailto:erhvervsservice%40sonderborg.dk?subject=Erhvervsguiden%202022
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Vil du have mere vækst
i din virksomhed?

Sønderborg Vækstråd er det lokale erhvervslivs 
inspirator og vejleder. Vækstrådet bidrager til at 
skabe vækst og arbejdspladser blandt små og mel-
lemstore virksomheder og er bindeleddet mellem 
de lokale virksomheder og det danske erhvervs-
fremmesystem. Virksomhederne får hjælp til at 
skabe overblik, så de kan navigere i et felt med 
mange aktører, tilbud og muligheder. Vækstrådet 
hjælper virksomheder inden for alle erhverv, på 
tværs af brancher og størrelser.

Sønderborg er Syddanmarks grønne vækstcen-
trum med nogle af Danmarks største internatio- 
nale industri- og cleantech virksomheder, en  
underskov af driftige iværksættervirksomheder 
og et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2029. 
Her er masser af virkelyst og vilje til vækst. Sønder-
borg Vækstråd kommer ind i billedet, når virkelyst 
og vækst skal hjælpes lidt på vej.

Sønderborg Vækstråd
Domicilet 
Ellegårdvej 36 
6400 Sønderborg 

Tlf. 79 30 61 77

Mail: 
info@sonderborg.dk 

Web:  
svr.sonderborg.dk 

Åbningstid
Mandag–torsdag  8.30 - 15
Fredag  8.30 - 14

Telefontid
Mandag–torsdag  8.30 - 15
Fredag  8.30 - 14

HER FINDER
DU OS

mailto:info%40sonderborg.dk?subject=
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Sønderborg Vækstråd
Domicilet 
Ellegårdvej 36 
6400 Sønderborg 

Tlf. 79 30 61 77

Mail: 
info@sonderborg.dk 

Web:  
svr.sonderborg.dk 

Åbningstid
Mandag–torsdag  8.30 - 15
Fredag  8.30 - 14

Telefontid
Mandag–torsdag  8.30 - 15
Fredag  8.30 - 14

Sønderborg Vækstråd tilbyder:

Behovsafklaring og 1:1 vejledning
For at være sikker på at vejlede dig bedst 
muligt, starter ethvert forløb med en afklarings-
samtale, hvor vi sammen afdækker din virk-
somheds udfordringer og behov. På baggrund  
heraf yder vi dig konkret vejledning om, hvor- 
dan du kommer videre og/eller hvem i det dan-
ske erhvervsfremmesystem, der kan hjælpe  
dig.

Vejledning om projektudvikling  
og -støtte
Der er i erhvervsfremmesystemet en lang ræk-
ke muligheder for økonomisk støtte og rådg-
ivning til forskellige udviklingsforløb, der kan 
øge væksten i din virksomhed. Vækstrådet har 
et stort kendskab til mulighederne og står klar 
med vejledning om de forskellige programmer 
og støtteordninger. 

Faglige arrangementer og kurser
Året igennem arrangerer Vækstrådet en række 
arrangementer og kurser med det formål at 
tilbyde virksomhederne konkret ”hands-on” 
viden om virksomhedsdrift og udvikling. Effe-
ktiv Leder Proces – ELP -  er et intensivt kursus 
målrettet små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er). Kurset giver konkrete værktøjer, og 
har fået rigtig gode evalueringer fra deltagerne. 
Kurset giver konkrete værktøjer, og det får rigtig 
gode evalueringer fra deltagerne. Derudover til- 
bydes en række ”værktøjskurser”, der er korte 
tre timers forløb med fokus på hverdagens 
udfordringer i virksomheden. 

Netværk
Sønderborg er kendt for dygtige, engagerede 
og passionerede forretningsfolk, der agerer på 
tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. 
Det ligger Vækstrådet meget på sinde, at vi i 
Sønderborg i videst muligt omfang udnytter 
den store viden, der er tilgængelig lokalt, og 
derigennem løfter hele området til gavn for 
vækst og jobskabelse. Vækstrådet faciliterer 
derfor en række faglige netværk og udvikler 
løbende nye. Kontakt os for nærmere informa-
tion.

Adgang til specialister, der matcher  
dit behov
Sønderborg Vækstråd har et tæt samarbejde 
med specialister i erhvervsfremmesystemet: 
Erhvervshuset i Vojens, Vækstfonden, Innova-
tionsfonden	m.fl.	samt	mange	private	rådgiv-
ere. Afhængig af din virksomheds behov kan vi 
henvise dig til specialister indenfor en række 
områder:
-  Eksport, salgskanaler og online marketing
-  Digitalisering og forretningsoptimering
-  Bæredygtighed og verdensmål
-  Nye forretningsmodeller og innovation
-  Kapitalfremskaffelse og likviditet
-  Salgsmodning og ejerskifte af virksomhed

Domicilet
Leder din virksomhed efter tag over hovedet, 
tilbyder Domicilet udlejning af kontor-, lager- 
og værkstedslokaler fra 12 til 64 m2. Domicilet 
er specielt velegnet til mindre virksomheder, 
der ønsker en full-service løsning, hvor alt er 
inkluderet i lejen.  
Se mere på domicilet6400.dk

HER FINDER
DU OS

mailto:info%40sonderborg.dk?subject=
http://svr.sonderborg.dk
http://domicilet6400.dk
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Vil	du	bygge,	flytte	
eller udvide virksomheden?

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice er udelukkende etableret 
for at gøre det nemmere for dig f.eks. at placere, bygge eller ændre din 
virksomhed – uanset virksomhedens størrelse eller branche. I stedet 
for	at	skulle	tage	kontakt	til	flere	forskellige	myndigheder	og	instanser	
i kommunen, har vi sørget for én samlet indgang og én kontaktperson, 
der koordinerer og styrer din sag sikkert gennem hele processen.

Sønderborg Kommunes 
Erhvervsservice
Rådhustorvet 7
6400 Sønderborg

Tel. +45  88 72 71 70

Mail: 
erhvervsservice@sonderborg.dk

Web:  
sonderborgkommune.dk/ 
erhvervsservice

Åbningstid
Mandag–onsdag   8.30 - 15
Torsdag   8.30 - 17
Fredag    8.30 - 15

Telefontid
Mandag–onsdag   8  - 15
Torsdag   8  - 17
Fredag   8  - 15

Tilmeld dig nyhedsbrevet
sonderborg.dk/erhverv

Hos Sønderborg Kommunes  
Erhvervsservice kan du bl.a. få  
hjælp til at:

• Bygge til eller bygge om 

• Indhente myndighedstilladelser som f.eks.  
byggetilladelser og miljøgodkendelser 

• Købe en erhvervsgrund i Sønderborg- 
området

• Sikre at dine erhvervslokaler er godkendt 
til formålet

• Få overblik over skilteregler

• Få overblik over miljø- og naturregler

• Udvide eller ændre dit landbrug

• Rekruttere og tage imod nye medarbejdere

Hurtig ekspedition og smidig proces 

Når du henvender dig til Sønderborg Kom-
munes Erhvervsservice med en forespørgsel 
eller ansøgning, går der maks. en hverdag, 
inden du hører fra os. 

Ligeledes garanterer vi, at du inden for syv 
hverdage er blevet kontaktet af os med infor-
mation om det forventede sagsforløb samt en 
invitation til et opstartsmøde.

Så snart vi kender din sag, oprettes den, og du 
får med det samme tilknyttet en erhvervskon-
sulent, som følger din virksomhed gennem hele 
processen. 

Sagsbehandlingen tilpasses naturligvis til den 
konkrete sag, for ikke to sager er ens. For at 
koordinere mellem relevante myndigheder og 
instanser i kommunen, tager din kontaktper-
son din sag med på et møde. Mødet afholdes 
inden for en uge efter igangsættelsen af din 
sag, og her byder alle instanser ind på mulige 
løsninger, så dit ønske så vidt som muligt kan 
imødekommes.

På den måde sikres det, at du dækkes ind på 
alle lovgivningsmæssige områder, og der tages 
automatisk højde for f.eks. miljøregler og plan-
lov.

På baggrund af mødet kontakter vi dig igen 
for at gennemgå sagen og de forskellige ud-
fordringer, behov, tilladelser, tidsplaner osv., 
der måtte være.

HER FINDER
DU OS

mailto:erhvervsservice%40sonderborg.dk?subject=
http://sonderborgkommune.dk/erhvervsservice
http://sonderborgkommune.dk/erhvervsservice
http://sonderborg.dk/erhverv
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Jobcenter Sønderborg
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Tlf. 88 72 40 31

Mail:   
virksomhedsservice@sonderborg.dk

Web:  
sonderborgkommune.dk/erhverv/
virksomhedsservice

Telefon- og åbningstid
Mandag–onsdag   8 - 15
Torsdag   8 - 17
Fredag    8 - 15

Rekruttering	af	kvalificeret	
arbejdskraft

Jobcenter Sønderborg vil være erhvervslivets  
rekrutteringspartner nummer ét. Vi har vi-
den om og overblik over et meget væsentligt 
rekrutteringsgrundlag for områdets virk-
somheder, og kan derfor bidrage med rigtig 
god og gratis hjælp, når du skal finde din nye 
medarbejder.

Gratis rekrutteringsassistance
Jobcenter Sønderborg tilbyder individuel 
rekrutteringsassistance til din virksomhed. 
Hvis du er interesseret, kan du rette henven-
delse til jobcentrets Virksomhedsservice.

Din virksomhed kan også annoncere gratis eft-
er medarbejdere på jobag.jobnet.dk. Her kan du 
løbende rette i opslaget, ligesom du hele tiden 
har overblik over dine jobannoncer. 

CV-søgning
På jobag.jobnet.dk kan du ligeledes oprette din 
virksomhed som bruger og dermed få adgang 
til den omfattende CV-bank. Her kan du bl.a. 
lave detaljerede søgninger efter egnede kandi-
dater og etablere en intern emnebank.

Nem adgang til tusindvis af  
udenlandske jobsøgende
Via jobcentret og Work In Denmark (workin- 
denmark.dk) kan din virksomhed få hjælp til at 
rekruttere arbejdskraft fra hele verden. 

På hjemmesiden work-live-stay.dk, der giver 
jobsøgende overblik over karrieremuligheder 
i Syddanmark, kan du ydermere oprette din 
virksomhed og herigennem opnå gratis ekspo-
nering.

Højtuddannet arbejdskraft
Sønderborg Kommune arbejder målrettet på at 
sikre områdets erhvervsliv adgang til akade-
mikere og andre højtuddannede, der efter-
spørges af virksomhederne. 

Du har bl.a. mulighed for at benytte onlinedata- 
basen ACmatch.dk	til	at	finde	frem	til	ledige	
akademikere, der kan skabe værdi i din virk-
somhed.	Der	findes	ligeledes	andre	jobbanker,	
hvor	du	kan	finde	den	rigtige	medarbejder.

Studiejobs og praktikpladser
På Syddansk Universitets jobbank (jobbank.sdu.
dk), kan din virksomhed oprette opslag på prak-
tikpladser, studiejobs og opgaveskrivning. På 
den måde kan du nemt komme i kontakt med 
højtuddannede studerende.

HER FINDER
DU OS

Vil du søge, ansætte eller 
opkvalificere	medarbejdere?

Hvis du er på jagt efter en ny medarbejder, er der masser af værdifuld 
hjælp at hente hos Jobcenter Sønderborg – bogstaveligt talt. For eksem-
pel hvis du vil benytte de mange gode muligheder for gratis jobannoncer-
ing, eller hvis du ønsker gratis assistance til rekrutteringsprocessen.

mailto:virksomhedsservice%40sonderborg.dk?subject=
http://www.sonderborgkommune.dk/erhverv/virksomhedsservice
http://www.sonderborgkommune.dk/erhverv/virksomhedsservice
http://jobag.jobnet.dk
http://jobag.jobnet.dk
http://workindenmark.dk
http://workindenmark.dk
http://www.work-live-stay.dk
http://www.ACmatch.dk
http://jobbank.sdu.dk
http://jobbank.sdu.dk


1312

Jobcenter Sønderborg
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Tlf. 88 72 40 31

Mail:   
virksomhedsservice@sonderborg.dk

Web:  
sonderborgkommune.dk/erhverv/
virksomhedsservice

Telefon- og åbningstid
Mandag–onsdag   8 - 15
Torsdag   8 - 17
Fredag    8 - 15

Tilskud til mentorfunktion
Mentorordningen kan anvendes af alle, der har 
behov for en mentor for at opnå eller fastholde 
beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmen- 
de aktivitet. En mentor er typisk en erfaren med- 
arbejder i virksomheden, der sørger for intro- 
duktion og oplæring samt hjælper med at over- 
komme andre barrierer, der kan gøre det van-
skeligt at fastholde eller få job. Når jobcentret 
vurderer, at der et behov for oplæring, intro- 
duktion eller støtte, der rækker udover det sæd- 
vanlige, kan jobcentret bevilge en mentor. Be- 
villingen dækker lønomkostninger til frikøb af 
den medarbejder, der skal varetage mentorfunk- 
tionen eller til honorar til en ekstern konsulent.

Arbejdsfordeling 
Arbejdsfordelingen betyder, at din virksomhed 
kan beholde værdifulde medarbejdere på trods
af lavkonjunktur og manglende ordretilgang. 
Hvis du i en periode ikke har opgaver nok til at 
beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå 
afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfor-
deling således være en god mulighed for både 
virksomhed og medarbejdere. 

Ordningen fungerer på den måde, at medar-
bejdernes aftalte arbejdstid nedsættes i en 
periode, og at medarbejderne i denne periode 
modtager supplerende dagpenge eller andre 
ydelser. Arbejdsfordelingen skal være aftalt 
skriftligt med de berørte medarbejdere eller 
være en del af deres kollektive overenskomst.

Brancherettede træningsforløb  
kombineret med sprogundervisning
Det er også muligt for din virksomhed at få 
etableret brancherettede træningsforløb, hvor 

integrationsborgere	trænes	og	opkvalificeres	til	
netop din branche. Træningen bliver forstærket 
med erhvervsrettet sprogundervisning, som 
er udgiftsfrit for din virksomhed. Efter endt 
træning kan borgeren komme i praktik hos din 
virksomhed for at blive forberedt til arbejds-
markedet. Praktikken kan føre til ansættelse 
med løntilskud eller ordinær ansættelse, men 
din virksomhed er naturligvis ikke forpligtet.

Virksomhedsrevalidering
Virksomhedsrevalidering er en ordning, der 
sikrer, at medarbejdere med begrænset arbejd-
sevne kan bevare tilknytning til arbejdsmarke-
det. Ordningen retter sig primært mod områder 
med mangel på arbejdskraft og består af sam-
lede uddannelses- eller optræningsforløb, der 
kan iværksættes i din virksomhed. 

Virksomhedsrevalidering omfatter typisk op-
træning eller genoptræning af medarbejderens 
faglige, sociale eller sproglige kompetencer, 
så han eller hun igen kan varetage ordinær 
beskæftigelse. Revalideringen kombineres ofte 
af	flere	typer	af	ordninger	som	f.eks.	virksom-
hedspraktik, ansættelse med løntilskud og 
elev- og lærlingeforløb. Kontakt jobcentret, hvis 
du vil vide mere om mulighederne for virksom-
hedsrevalidering.

Handicapkompenserende ordninger
Ordningerne understøtter, at medarbejdere 
med handicap kan ansættes eller fastholdes 
i din virksomhed. Ordningerne omfatter bl.a. 
hjælpemidler til job, løntilskud til nyuddannede 
med handicap, mentorstøtte til job og uddan-
nelse samt personlig assistance til job. Kontakt 
jobcentret for yderligere information.

Tilskudsordninger

Der findes i dag en række forskellige til-
skudsordninger, der giver din virksomhed 
mulighed for økonomisk støtte til f.eks. 
ansættelse af nye medarbejdere samt fast-
holdelse og uddannelse af eksisterende. 
Tilbuddene vil altid tage udgangspunkt i 
den enkelte ledige jobsøgende og i et match 
mellem den lediges kvalifikationer og jeres 
virksomheds behov. Hvis du er interesseret i 
at høre mere om mulighederne, skal du blot 
kontakte Jobcenter Sønderborg.

Hvis du stiller en virksomhedspraktikplads til  
rådighed for en ledig, har du mulighed for at få 
en potentiel medarbejder i praktik uden løn- 
udgift. Virksomhedspraktikken kan som ud-
gangspunkt	vare	op	til	fire	uger.	Praktikforløbet	
tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt 
i den enkeltes konkrete ledighedssituation. 
Formålet med en virksomhedspraktik er at give 
den ledige mulighed for at afprøve og styrke 
sine kompetencer. Og du får mulighed for at 
afprøve samarbejdet og vurdere, om den ledige 
kan ansættes i et fast job eller i et job med løn-
tilskud umiddelbart efter praktikken.

Job med løntilskud 
Som virksomhed kan du ansætte en potentiel 
ny medarbejder med løntilskud i op til seks 
måneder. Som navnet antyder, får du i tilskuds- 
perioden dækket en del af medarbejderens løn 
– typisk ca. halvdelen. Dette kan give den ledige 
muligheden for f.eks. at genopfriske faglige kva- 
lifikationer,	ligesom	I	får	mulighed	for	at	danne	
jer et indtryk af medarbejderen både fagligt og 
socialt.

Fleksjob
Fleksjobordningen gør det muligt at ansætte 
personer, der kan arbejde få timer om ugen. 
På den måde kan din virksomhed f.eks. få løst 
mindre opgaver, som det ellers kan være svært 
at	finde	medarbejdere	til.	Din	virksomhed	ud-
betaler kun løn for den arbejdsindsats, som den 
fleksjobansatte	reelt	yder.	Derudover	får	den	
fleksjobansatte	et	løntilskud	fra	kommunen.	På	
fleksmatch.dk	finder	du	en	database	over	ledige	
fleksjobbere.

HER FINDER
DU OS

mailto:virksomhedsservice%40sonderborg.dk?subject=
http://www.sonderborgkommune.dk/erhverv/virksomhedsservice
http://www.sonderborgkommune.dk/erhverv/virksomhedsservice
http://www.fleksmatch.dk
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Elever og lærlinge
Når din virksomhed opretter en lære- eller 
elevplads, er fordelene konkrete og målbare.  
Dit fremtidige rekrutteringsgrundlag sikres, 
for 8 ud af 10 af de unge ansættes i den virk-
somhed, hvor de uddannes. Samtidig oplever 
7 ud af 10 af Sønderborg-områdets virksom-
heder en økonomisk gevinst allerede i første 
halvdel af læretiden.  
Derfor arbejder bl.a. jobcenteret, EUC Syd, 
Business College Syd, Sønderborg Vækstråd 
og Sønderborg Kommune tæt sammen om at 
gøre det nemt for dig at ansætte en lærling 
eller elev. 

Voksenlærling 
Voksenlærlingeordningen betyder, at din virk-
somhed kan oprette lærlingepladser til ledige og 
ikke-faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til 
lønnen. På den måde kan du tiltrække og fast-
holde fagligt kompetente medarbejdere ved at 
tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse.

Jobcenter Sønderborg
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Tlf. 88 72 40 31

Mail:   
virksomhedsservice@sonderborg.dk

Web:  
sonderborgkommune.dk/erhverv/
virksomhedsservice

Telefon- og åbningstid
Mandag–onsdag   8 - 15
Torsdag   8 - 17
Fredag    8 - 15

Forebyg sygefravær og   
fasthold sygemeldte  
medarbejdere

Det er en stor belastning for både den enkelte 
og virksomheden, når en medarbejder bliver 
langtidssyg og mister den daglige kontakt til 
kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Job-
centret kan hjælpe din virksomhed med det 
praktiske omkring sygemeldinger og under-
støtte jer i, at den sygemeldte vender bedst og 
hurtigst muligt tilbage til arbejdspladsen. Der 
er også hjælp at hente, hvis I har behov for at 
ændre en negativ fraværskultur eller fore-
bygge sygefravær. 

Forebyg sygefravær med Rejseholdet 
Har du en medarbejder med meget drypvis 
fravær, eller er der generelt meget sygefravær 
i virksomheden? Det kan betale sig at fokusere 
på sygefravær. Men ofte er der ikke tid eller 
ressourcer til at få det gjort, ligesom det kan 
være svært at tage hul på snakken med medar-
bejderen.

Jobcentrets Rejsehold har indgående kendskab 
til forebyggelse af sygefravær og solid erfaring 
med rådgivning af medarbejdere og virksom- 
heder i at fastholde medarbejdere i job. Rejse-
holdet kan f.eks. tilbyde professionel sparring 
på, hvordan din virksomhed kan nedbringe 
sygefraværet og fastholde sygemeldte medar-
bejdere. De kan også holde uforpligtende og 
uvildige samtaler med en fraværstruet medar-
bejder	samt	hjælpe	med	at	finde	rundt	i	regler	

og muligheder inden for f.eks. kompenserende 
hjælpemidler på arbejdspladsen. Det kan være 
en hjælp til at bremse en uheldig udvikling og 
mindske såvel de menneskelige som økonomi-
ske omkostninger ved sygemeldingen.

Når du har en sygemeldt medarbejder
Når jobcentrets sygedagpengeteam får kendsk-
ab til en sygedagpengesag, vil de ofte kontakte 
din virksomhed for at aftale et møde mellem 
dig, den sygemeldte og teamets jobrådgiver. 
Formålet med mødet er at aftale en fælles plan 
for, hvordan medarbejderen kan vende tilbage 
til arbejdspladsen.

Fast-track – tidlig opfølgning når en 
medarbejder er langtidssyg 
Hvis du får en sygemelding, som risikerer at 
vare i mere end otte uger, kan du ansøge job-
centret om fast-track-behandling. Det kan f.eks. 
være ved stress, ulykke eller alvorlig diagnose. 
Fast-track-behandling af en sygemelding giver 
mulighed for at sætte ind med konkret støtte og 
redskaber.
 
Hjælp til udbetaling af refusion
Når din virksomhed skal have udbetalt syge- 
dagpengerefusion, sker det via virk.dk. Jobcen-
tret kan vejlede din virksomhed i at anmelde 
sygefravær, anmode om refusion og ansøge 
om § 56/§ 58-aftaler på virk.dk. Du kan enten 
ringe eller møde op i Sygedagpengesupporten 
i jobcentrets åbningstid. Husk at medbringe 
erhvervsID, nøglekort og legitimation.

HER FINDER
DU OS

mailto:virksomhedsservice%40sonderborg.dk?subject=
http://sonderborgkommune.dk/erhverv/virksomhedsservice
http://sonderborgkommune.dk/erhverv/virksomhedsservice
http://www.virk.dk
http://www.virk.dk
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Web: 
sonderborg.dk/toolbox

Har du spørgsmål til Toolboxen  
eller brugen af dens indhold, 
er du altid velkommen til at  
kontakte os:

Sønderborg Kommunes 
Erhvervsservice
Rådhustorvet 7
6400 Sønderborg

Tel. +45  88 72 71 70

Mail: 
erhvervsservice@sonderborg.dk

Web:  
sonderborgkommune.dk/ 
erhvervsservice

Åbningstid
Mandag–onsdag   8.30 - 15
Torsdag   8.30 - 17
Fredag    8.30 - 15

Telefontid
Mandag–onsdag   8  - 16
Torsdag   8  - 17
Fredag   8  - 16

Sønderborgs tre styrkepositioner

Toolboxens elementer tager udgangspunkt i 
Sønderborgs tre styrkepositioner: Sønderborgs 
unikke placering (grænseland og internation-
alt udsyn), det glokale Sønderborg (storby i 
naturen) og Sønderborgs handlekraft (vi hand-
ler). Samtidig kommer Toolboxens indhold 
hele	vejen	rundt	om	de	fire	faktorer,	der	spiller	
ind, når en potentiel medarbejder overvejer at 
flytte	efter	jobbet	til	et	nyt	område	eller	måske	
ligefrem til et nyt land. Toolboxen kan således 
bruges, når du har behov for at tegne et billede 
af, hvordan det er
- At bo i Sønderborg
- At arbejde i Sønderborg
- At lære i Sønderborg
- At leve i Sønderborg (fritid, oplevelser, kultur).

Den	fælles	Toolbox	er	gratis	og	kan	findes	på	
sonderborg.dk/toolbox

Toolboxen indeholder:

• Rekrutteringsfolder (DK,GB,D)

• Billedmappe med fotos til fri afbenyttelse

• Tekstintegrerede profilfotos

• 10 videoer med tilflytterfortællinger

• Grundfortælling om Sønderborg

• Baggrundsviden om Sønderborgs  
 styrkepositioner

Fælles Toolbox til markeds-
føring af Sønderborg-området

Sønderborg-områdets virksomheder har 
peget på behovet for en stærk positionering 
af Sønderborg samt en konkret Toolbox til 
formålet. Sønderborgs image er nemlig en af-
gørende faktor for vores evne til at tiltrække, 
modtage og fastholde kvalificeret arbejdsk-
raft. Ca. 75 lokale virksomheder har deltaget 
i arbejdet med at identificere Sønderborgs 
styrkepositioner og fastlægge indholdet i den 
fælles Toolbox. I tæt dialog med virksomhed-
erne opdateres toolboxen årligt med eksem-
pelvis nye elementer og billeder.

Toolboxens indhold er udviklet for at under-
støtte den enkelte virksomheds egen markeds-
føring og rekrutteringsindsats og kan benyttes 
på f.eks. virksomhedens hjemmeside og i 
rekrutterings-, messe- og præsentationsma-
teriale. Formålet er, at vi alle trækker i samme 
retning og fortæller den samme historie om de 
samme styrker og fordele ved vores område.

HER FINDER
DU DEN FÆLLES 

TOOLBOX

Vil du tiltrække og fastholde 
kvalificeret	arbejdskraft?

Mange virksomheder i Sønderborg Kommune oplever, at det er 
en	stor	udfordring	at	rekruttere	kvalificeret	og	især	højtuddan-
net arbejdskraft. Og ikke nok med det. Det er ligeledes en ud-
fordring at få medarbejderne til at blive og falde til i området, 
når de først er kommet. Derfor er særligt to indsatsområder 
vigtige: Den fælles markedsføring af Sønderborg-området 
og vores Tilflytterservice.

Vi er vilde med store events i SØNDERBORG 
- men hverdagen fejler nu heller ikke noget

http://sonderborg.dk/erhverv/toolbox
mailto:erhvervsservice%40sonderborg.dk?subject=
http://sonderborgkommune.dk/erhvervsservice
http://sonderborgkommune.dk/erhvervsservice
http://www.sonderborg.dk/toolbox
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Tilflytterservice	tilbyder	også	at	rykke	ud	på	din	
virksomhed (f.eks. når I afholder onboarding 
days) for at vejlede dine nye medarbejdere.

Hurtig hjælp og vejledning  
til din nye medarbejder
Efter	aftale	med	dig	kan	Tilflytterservice	tage	
kontakt til din nye medarbejder for hurtigt at 
hjælpe med at få mange praktiske forhold på 
plads.	F.eks.	informerer	Tilflytterservice	om	
bomuligheder, børnepasning, skole, kultur- og 
fritidstilbud, faglige og sociale netværk samt 
meget mere.

Kommer din medarbejder fra et andet land kan 
Tilflytterservice	henvise	til	de	rette	hjemme-
sider, styrelser og kontaktpersoner vedrørende 
danskundervisning, arbejdstilladelser, EU-op-
holdsbevis, CPR-nummer og MitID m.m.

PartnerJob
En	flytning	kan	ofte	afhænge	af	partnerens	job- 
muligheder.	Derfor	tilbyder	Tilflytterservices	
partnerjobkonsulent hjælp til, at din nye med-
arbejders samlever eller ægtefælle også kan 
finde	et	job	i	området.	Det	sker	bl.a.	ved	at	for-
midle CV’er til relevante virksomheder, tilbyde 
sparring på CV og jobansøgning og afklare 
jobmuligheder i Sønderjylland.
Ligeledes er det muligt for din virksomhed at 
få en medfølgende ægtefælle i praktik. Kontakt 
Tilflytterservice	for	at	høre	mere	om	mulighed-
erne.

Velkomsthæfte til nytilflyttere
I Sønderborg Kommune modtager alle nye 
tilflyttere	et	velkomsthæfte.	Det	indeholder	bl.a.	
mange nyttige informationer om kommunen 
samt et ark med rabat- og fribilletter til en bred 
vifte af kultur- og fritidstilbud.

Netværk og socialt samvær
Den anden tirsdag i hver måned kl. 16-18  
inviterer	Tilflytterservice	til	CaféNy.	

Her	mødes	nye	tilflyttere	til	en	introduktion	til	
Sønderborg kommunes kultur- og fritidsliv og 
et par timers hyggeligt samvær.

Tilflytterservice	faciliterer	”Tilflytternetværket”,	
der	mødes	flere	gange	om	måneden,	ligesom	
alle	tilflyttere	to	gange	om	året	inviteres	til	en	
busrundtur eller byvandring med borgmesteren.

Tilflytterhjemmeside
På sonderborg.dk/tilflytter	har	Tilflytterservice	
sikret	alle	tilflyttere	et	samlet	overblik	på	hhv.	
dansk, engelsk og tysk. 

På	tilflytterhjemmesiden	er	der	f.eks.	praktiske	
oplysninger og relevant kontaktdata samt hen-
visning til bl.a. børnepasning og skolevalg. Sitet 
rummer	også	en	eventkalender	for	tilflyttere	
samt en oversigt over de skridt, man skal huske, 
når	man	flytter	til	et	nyt	land.

Tilflytterservice

At flytte til et helt nyt sted – måske ligefrem 
til en ny landsdel eller land – er en stor be- 
slutning. Det velkendte forlades til fordel for 
det ukendte, hvor en ny tilværelse skal opbyg-
ges med arbejdsliv, bolig, omgangskreds, 
netværk og trivsel for hele familien. Vi tager 
godt imod vores tilflyttere og hjælper dem 
med at falde til i videst mulige omfang. Søn-
derborg Kommunes Tilflytterservice hjælper 
din virksomhed allerede i rekrutterings-
fasen.

Deltagelse på jobmesser og i  
rekruttering
Tilflytterservice	deltager	løbende	på	jobmesser	
i både ind- og udland for at fortælle potentielle 
tilflyttere	om	Sønderborg-områdets	mange	
bosætningskvaliteter. Hvis din virksomhed 
ønsker at deltage i en messe eller har konkrete 
stillingsopslag,	som	Tilflytterservice	skal	tage	
med,	kan	du	kontakte	Tilflytterservice.

Tilflytterservice	står	klar	til	at	hjælpe	i	rekrut-
teringsprocessen, hvis du vurderer, at det vil 
være en fordel at lade en potentiel medarbejder 
tale med en bosætningskoordinator. Dette kan 
f.eks. hjælpe til at eliminere tvivlsspørgsmål 
samt	gøre	en	flytning	til	området	nemmere	og	
mere overskuelig for hele familien.

Tilflytterservice  
Sønderborg
Rådhustorvet 7, 1. sal
6400 Sønderborg

Tlf. 27 90 74 68

Mail: tilflytter@sonderborg.dk
Web: sonderborg.dk/tilflytter

Åbningstid
Mandag–onsdag   8.30 - 15
Torsdag   8.30 - 17
Fredag    8.30 - 15

Telefontid
Mandag–onsdag   8.30 - 15
Torsdag   8.30 - 17
Fredag    8.30 - 15

Digitalt velkomsthæfte
sonderborg.dk/tilflytter/ 
velkomsthaefte

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
for tilflyttere
sonderborg.dk/newsletter

Kom med på vores HR-mailingliste 
og bliv hver måned opdateret om 
tilbud til tilflyttere.

HER FINDER
DU OS

http://www.sonderborg.dk/tilflytter
mailto:tilflytter%40sonderborg.dk?subject=
http://www.sonderborg.dk/tilflytter
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/velkomsthaefte
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/velkomsthaefte
http://www.sonderborg.dk/newsletter
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Sundhedscentret  
Sønderborg
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

Web:
sonderborgkommune.dk/ 
sundhed-virksomheder

Telefon- og åbningstid
Mandag–torsdag   8 - 16
Fredag    8 - 12

Kontakt
Merete Stefanini: 
Tlf.: 27 90 81 60

Morten Thygesen: 
Tlf.: 27 90 58 27

Mail: 
sundearbejdspladser@
sonderborg.dk

Sunde Arbejdspladser
Et gratis tilbud til private virksom- 
heder i Sønderborg kommune 

Kulturen og rammerne i din virksomhed 
spiller en væsentlig rolle for medarbejdernes 
sundhed og trivsel. Det gælder også i forhold 
til de valg, vi træffer omkring mad, rygning, 
alkohol og motion. En sund arbejdsplads 
betaler sig – både for medarbejderne og for 
virksomheden.

Kunne du tænke dig en virksomhed med
-  lavere sygefravær og øget produktivitet?
-  større engagement og tilfredshed blandt med 
 arbejderne?
-  mere energi, velvære og overskud hos med-
 arbejdere og ledelse?
-  ry for at have gode attraktive arbejdsvilkår  
 for medarbejderne?

Udfordringerne med fysisk nedslidning, smert-
er og stress bliver ikke mindre i fremtiden med 
en stigende pensionsalder og øgede arbejdsk-
rav – og udfordringerne ses både blandt de 
medarbejdere, der har kroppen som deres 
vigtigste arbejdsredskab, og dem som sidder 
mange timer foran en skærm. 

Få hjælp til at undersøge og sætte 
fokus på sundhed og trivsel i  
virksomheden

Sunde Arbejdspladser kan tilbyde din virksom-
hed	et	samarbejde	om	flere	sundhedsfrem-
mende og forebyggende indsatser, herunder 
sundhedstjek af medarbejdere, uddannelse 
af sundhedsnøglepersoner og rådgivning om, 
hvordan du kan skabe strukturer, der fremmer 
en arbejdsplads i trivsel. 

Sammen skræddersyr vi et tilbud, der passer 
lige præcis til din virksomhed og sætter fokus 
på netop de udfordringer, der særligt gør sig 
gældende for jer. 

Læs mere om Sunde Arbejdspladser og de 
forskellige indsatser på vores hjemmeside, hvor 
du også kan møde andre virksomheder og høre 
om, hvad de har fået ud af samarbejdet med os.

HER FINDER
DU OS

Vil du have medarbejdere, 
der trives på arbejdspladsen?

Sønderborg Kommune tilbyder alle virksomheder i kommunen hjælp og 
støtte til at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Det sker 
gennem indsatsen Sunde Arbejdspladser, som bl.a. tilbyder sundheds- 
tjek for medarbejderne og hjælp til at igangsætte indsatser, der f.eks. kan 
forebygge nedslidning.

http://sonderborgkommune.dk/sundhed-virksomheder
http://sonderborgkommune.dk/sundhed-virksomheder
mailto:sundearbejdspladser%40%20sonderborg.dk?subject=
mailto:sundearbejdspladser%40%20sonderborg.dk?subject=
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Sønderborg Kommune
Voldgade 5
6400 Sønderborg

Mail:
udbud@sonderborg.dk 

Web:
sonderborgkommune.dk/erhverv/
leverandoer

Bliv klogere på udbud  
- vidensarrangementer
Sønderborg Kommune inviterer til forskellige 
vidensarrangementer, herunder til det årlige 
Erhvervstræf i foråret. Her kan du som lev-
erandør bl.a. få mere viden om kommunens 
udbudsproces, kommende udbud mv.

Hold dig orienteret om aktuelle  
og kommende udbud
Som leverandør kan du på udbud.dk	finde	en	
oversigt over aktive EU-udbud og udbud under 
tærskelværdierne. Her kan du ligeledes blive 
adviseret om nye udbud inden for din branche. 
På Sønderborg Kommunes hjemmeside har vi 
desuden samlet relevant information som f.eks. 
kommunens indkøbs- og udbudsstrategi samt 
information om aktuelle og planlagte udbud.

Sønderborg Kommune anvender den elektro- 
niske udbudsplatform Mercell/Ethics (ethics.dk). 
Her publiceres alle Sønderborg Kommunes 
offentlige udbud. Det er også her, at du som 
leverandør har mulighed for at følge udbuddet, 
kommunikere med kommunen som ordregiver 
og afgive tilbud.

HER FINDER
DU OS

Hvordan kan min virksomhed blive 
leverandør til Sønderborg Kommune?

De offentlige udbud kan være en 
ressourcekrævende udfordring for 
mange virksomheder. Men da det 
offentlige Danmark hvert år køber ind 
for ca. 390 mia. kr., kan der omvendt 
være rigtig god grund til at sætte sig 
ind i såvel muligheder som udbuds-  
og indkøbsregler.

I Sønderborg Kommune er det et 
erklæret mål at understøtte vores 
lokale virksomheders mulighed for 
at blive leverandører til kommunen.  
Helt konkret gør vi det gennem 
vidensdeling, gennemsigtighed og dia-
log med virksomhederne i udbudspro-
cessen. På den måde kan vi nemlig 
sikre, at så mange virksomheder som 
muligt kan konkurrere om opgaverne 
på lige og gennemsigtige vilkår.

Som udgangspunkt kan Sønderborg 
Kommune ikke blot foretage indkøb 
på baggrund af henvendelser fra leve-
randører, da kommunen er forpligtiget 
til at følge en række procedureregler i 
forbindelse med indkøb. Sønderborg 
Kommune udbyder relevante indkøb, 
som du som leverandør har mulighed 
for at byde på, og du kan således vinde 
udbudte kontrakter og blive leveran- 
dør til kommunen.

mailto:udbud%40sonderborg.dk?subject=
http://www.sonderborgkommune.dk/erhverv/leverandoer
http://www.sonderborgkommune.dk/erhverv/leverandoer
http://www.udbud.dk
http://www.ethics.dk
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Sønderborg Kommune
Voldgade 5
6400 Sønderborg

Mail:
udbud@sonderborg.dk 

Web:
sonderborgkommune.dk/erhverv/
leverandoer

HER FINDER
DU OS

Indkøbsfællesskaberne har hver deres udbuds-
plan, som det er en god idé at følge med i. 
Vinder din virksomhed et udbud her, bliver I 
nemlig	automatisk	leverandør	til	flere	kom-
muner på én gang. Begge udbudsplaner kan 
findes	på	sonderborgkommune.dk/erhverv/udbud- 
og-leverandoer-til-soenderborg-kommune samt 
selvfølgelig på ski.dk og KomUdbud.dk.

Bygge- og anlægsområdet
Når Sønderborg Kommune starter en udbuds-
proces op på bygge- og anlægsområdet, indgår 
vi gerne i dialog med interesserede og relevante 
brancheforeninger og/eller virksomheder om 
udbudet. På mødet kan kommunen modtage 
den faglige information fra virksomhederne, 
der er nødvendig for at kunne udarbejde ud-
budsmaterialet. Samtidig kan din virksom-
hed på dialogmødet give input til f.eks. hen-
sigtsmæssig	opdeling	af	udbuddet,	så	flere	
mindre virksomheder har mulighed for at byde 
ind.

På baggrund af mødet udarbejder kommunens 
Service & Ejendomme udbudsmaterialet. Når 
det endelige materiale offentliggøres, vil der 
altid være en begrænset periode, hvor du kan 
stille spørgsmål til materialet. Alle spørgsmål 
og svar offentliggøres, og Service & Ejendomme 
hjælper gerne til at forstå materialet i det om-
fang, lovgivningen tillader det.

Bygge og anlægsopgaver, der ikke skal 
i udbud – kom med på Håndværker- 
listen
Ved mindre projekter op til kr. 300.000, hvor 
det vurderes, at der ikke er klar grænseover-
skridende interesse, behøver kommunen ikke 
at udbyde projektet offentligt, men typisk 
indhentes	der	flere	tilbud	på	projekter,	der	
overstiger kr. 50.000. I stedet kan der ind-
hentes tilbud via kommunens Håndværkerl-
iste, ligesom en opgave også kan tildeles din 
virksomhed direkte. Der indhentes dog som 
regel tilbud fra 2-3 håndværkervirksomheder 
med kompetence inden for den pågældende 
opgave, og virksomhederne vælges på tur til at 
afgive tilbud.

Det er let at komme med på Håndværkerlisten, 
som	du	finder	under	punktet	”Leverandør	til	
Kommunen” på sonderborgkommune.dk/erhverv/
haandvaerkerlisten. Denne liste anvendes som 
indikator for, hvem der kunne have interesse 
for at byde ind på opgaven. Ønsker din virksom-
hed at komme på listen, skal du blot udfylde 
den	online	formular,	som	du	finder	samme	sted	
som listen.

Værd at vide om  
udbud og indkøb

Der er forskel på udbudsprocedurerne alt 
efter, om din virksomhed er interesseret i 
at sælge varer og tjenesteydelser til Sønder-
borg Kommune eller ønsker at løse bygge- og 
anlægsopgaver. Ligeledes anvendes der for-
skellige processer for tilbudsindhentning og 
udbud alt efter, hvilken størrelse projekterne 
har:

Varer og tjenesteydelser
Når indkøb og tjenesteydelser skal i udbud, 
inviterer Sønderborg Kommune udvalgte 
leverandører inden for den givne branche 
til et dialogmøde forud for udarbejdelsen af 
kravspecifikationen	til	udbuddet.	Formålet	med	
dialogmødet er at få faglige input til det pågæl-
dende udbud og idéer til, hvordan udbuddet 
evt.	kan	deles	op,	så	flere	mindre	virksomheder	
har mulighed for at deltage. Sønderborg Kom-
mune har i det hele taget fokus på dialog med 
dig som leverandør inden for de rammer, der er 
i forbindelse med gennemførelse af et udbud. 

Efter den indledende dialog er det kommunens 
udbudsafdeling, der udarbejder den ende-
lige	kravspecifikation	efter	gældende	regler.	
Virksomheder, der har bidraget med input til 
arbejdet, kan også selv byde på den udbudte 
opgave. 
Udbudsmaterialet publiceres både på EU’s 
udbudsportal og vil fremgå af de aktuelle over- 
sigter på udbud.dk samt på sonderborgkommune.
dk/erhverv/udbud-og-leverandoer-til-soender-
borg-kommune. 

Varer og tjenesteydelser,  
der ikke skal i udbud
Ved mindre projekter, hvor der ikke er klar 
grænseoverskridende interesse, er kommunen 
ikke forpligtet til at udbyde projektet offentligt. 
Derfor udbydes opgaven i stedet på markeds-
mæssige vilkår. Det vil sige, at kommunens 
udbudsafdeling screener markedet for poten- 
tielle leverandører af den pågældende vare eller 
tjenesteydelse. Derefter indhentes 2-3 tilbud fra 
disse leverandører. 

Som virksomhed er det naturligvis attraktivt 
at være blandt de leverandører, der indhentes 
tilbud fra. Hvis du derfor ønsker at præsen-
tere varer eller tjenesteydelser for bestemte 
afdelinger eller forvaltninger i kommunen, er 
du velkommen til at kontakte Udbudsafdelin-
gen. Det er nemlig her, at der er overblik over 
alle udbud og indkøb, og du vil således kunne få 
oplyst, om kommunen allerede er aftaledækket 
på dit område. 

Fælles indkøbsaftaler
Sønderborg Kommune er med i to offentlige 
indkøbsfællesskaber: SKI (Statens og Kom-
munernes Indkøbsfællesskab) og KomUdbud 
(et indkøbssamarbejde mellem 15 fynske og 
jyske kommuner). De to fællesskaber giver 
kommunen mulighed for at tilslutte sig en bred 
vifte af indkøbsaftaler på de områder, hvor det 
kan være formålstjenstligt. 
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Vil du starte egen virksomhed 
i Sønderborg?

Som iværksætter er du i både trygge og professionelle hænder 
hos Sønderborg Vækstråd. Vi er den primære indgang for 
iværksætteri og start af egen virksomhed i Sønderborg-området 
og derfor det helt rigtige sted at begynde.

HER FINDER 
DU OS

Vores team af dygtige vejledere har mange 
års erfaring og stor ekspertise i at hjælpe 
iværksættere godt på vej – uanset hvor i 
processen, du er, og hvilken forretningsmæs-
sig udfordring du har. Derudover trækker vi 
på et lokalt netværk af specialister indenfor 
bl.a. markedsføring, jura, regnskab og it, som 
stiller deres viden og vejledning gratis til 
rådighed. 

Vækstrådets fokus er at sikre, at din virk-
somhed kommer godt fra start, og at du får 
præcis den rådgivning og assistance, du har 
behov for, når du etablerer din nye virksom-
hed.

Iværksætterhus
For iværksættere er Vækstrådet meget mere 
end forretningsplaner og faglig sparring. Vi 
står bag en række spændende og aktuelle 
arrangementer og kurser, og har du brug for et 
sted at være eller noget netværk at sparre med, 
finder	du	det	i	vores	særlige	start-up	område	
for iværksættere i Domicilet på Ellegårdvej. Her 
finder	du	1400	m2	inspirerende	start-up	miljø	
med bl.a. café, multihal, fotorum, kontorar-
bejdspladser,	”flyverpladser”	og	mødelokaler.	
Her er kaffe på kanden, god stemning, arbejds-
pladser med albuerum og andre iværksættere i 
samme situation som dig.

I samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) 
og Erhvervsakademi Sydvest (EASV) driver 
Vækstrådet ”Start-Up Alsion”. Start-Up Alsion er 
primært målrettet studerendes start-up tiltag. 
Lokalerne i Start-Up’en bruges også til forskel- 
lige arrangementer. 

Iværksætterkurser
På iværksætterkurset er din forretningsidé i 
centrum. Kurserne er modulopdelte med pro-
fessionel undervisning og vejledning inden for 
bl.a. forretningsplan, kunder, salg, markedsfø-
ring, kommunikation, jura, regnskab og ledelse. 
Kurset giver dig et godt netværk og er kompe-
tencegivende med mulighed for at opnå ETCS 
point, hvis du ønsker at gå til eksamen. 

Introcafé
Alle nystartede virksomheder i Sønderborg 
modtager en åben invitation til Introcafé, som 
afholdes hver tredje måned. På Introcaféen 
fortæller Sønderborg Vækstråd om aktuelle 
tilbud og muligheder, og så er det en fantastisk 
mulighed for at netværke med andre nystartede 
virksomhedsejere. 

Rådgivercafé
Den første torsdag i hver måned sidder profes-
sionelle rådgivere fra bl.a. banker, revisions-
firmaer,	advokatkontorer,	reklamebureauer	og	
IT-virksomheder	m.fl.	klar	hos	Vækstrådet	til	
at besvare lige netop dine spørgsmål om din 
forretningsidé eller nye virksomhed.

Individuelle iværksætterforløb
Sammen med dig kan vi sammensætte et indi-
viduelt iværksætterforløb, der er tilpasset din 
situation og dine behov. Første step er en afkla-
rende samtale, hvor vi sammen bliver skarpe 
på din målsætning og konkrete behov. På den 
baggrund udarbejder vi sammen en skrædder-
syet udviklingsaftale til dig.

Sønderborg Vækstråd
Domicilet 
Ellegårdvej 36 
6400 Sønderborg 

Tlf. 79 30 61 77

Mail: 
info@sonderborg.dk 

Web:  
svr.sonderborg.dk 

Åbningstid
Mandag–torsdag  8.30 - 15
Fredag  8.30 - 14

Telefontid
Mandag–torsdag  8.30 - 15
Fredag  8.30 - 14
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