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Viden og Vækst  

   

  
  

Netværksmøde; 

  
DBI Plastics  

Stenmaglevej 20 B 
Stemmagle 

4295 Stenlille 
 

Onsdag den 21. oktober 
2015  

Kl. 08.15 til 09.45 
 

   

 

 

Tilmelding: 

Hvis du vil deltage i dette 
informationsmøde om 

vækst og viden i din 
virksomhed  

  skal du tilmelde dig på 
erhverv@soroe.dk 

 med angivelse af:  

Virksomhedsnavn 
Deltager  

Mail og telefonnr. 
 

Pris: 
Det koster 20 kr. at 

deltage i netværksmødet  

 

 

Yderlige spørgsmål: 

Du kan kontakte 
 Erhvervschef  

Niels-Henrik Glisbjerg  
på 5787 6034 eller 

nhg@soroe.dk 

Velkommen til årets 6. netværksmøde. Netværksmødet foregår denne gang 

hos DBI Plastics, www.dbiplastics.com.  For den som aldrig har hørt om DBI 

plastics, er det en markedsledende virksomhed inden for deres 

markedssegment. DBI plastics har produktion flere sted på kloden, og er 

repræsenteret med salgskontorer på alle kontinenter. DBI Plastics er en 

nøglevirksomhed i kommunen i forhold til at uddanne og opkvalificere flere 

borgere til et job i en produktionsvirksomhed.   

Netværksmødet afsluttes med en fabriksrundgang.   

Ud over at høre om DBI Plastics så er mødets tema ”Viden og Vækst”  

Viden og vækst er noget der kan tilføres en virksomhed på alle niveauer.  

Undersøgelse af erhvervslivet på Vestsjælland viser, at vi ikke er lige 

så gode som naboerne til at skabe vækst i virksomhederne, velvidende at 

der findes en stor palette af ordninger, hvor regionens virksomheder kan få 

viden for små midler. Den manglende vækst og videns kompetence i 

regionen er så markant, at den har fået sit eget afsnit i den regionale 

udviklingsplan for Region Sjælland, såvel som der også er et væsentligt 

afsnit i erhvervsudviklingsstartegien for Sorø Kommune 2014-2016 

http://issuu.com/soroerhverv/docs/150615_sor___kommune_erhvervsstrate 

Vi har fået Jesper Lambert fra SDU Erhverv til at komme og fortælle hvilke 

muligheder SDU Erhverv kan tilbyde erhvervslivet, som et led i en 

vækststrategi. Jesper Lambert vil bl.a. komme ind på: 

 

• Syddansk Universitet som uddannelsesinstitution 

• Uddannelserne på Campus Slagelse 

• SDU Erhverv 

• Samarbejdet mellem virksomheder og SDU 

• Projekter, Praktikker og Studiejobs 

 

Tilmelding til dette arrangement til erhverv@soroe.dk.  

 


