Bliv leverandør til den stærkt
voksende vindindustri!
Efteråret byder på en ny runde specialiserede og målrettede vind-workshops med fokus på
strategi og leverandør-relationer. På workshoppen vil virksomheder kunne få hjælp og
vejledning i, hvordan man bedst muligt målretter sin virksomhed til at få en andel i den
voksende vindindustri.
I løbet af foråret og sommeren har vi med succes gennemført et målrettet forløb med en
gruppe Nordjyske virksomhedsledere, som har ønsket indsigt og forståelse som
leverandør af komponenter og serviceydelser til såvel onshore som offshore vindmarkedet.
På baggrund af denne succes, inviterer Hub North og Offshoreenergy.dk i samarbejde
med Vindmølleindustrien til en ny omgang forretningsudvikling gennem en række
specialiserede workshops. Workshoppen vil bestå af 2 x 2 kursusgange samt en individuel
virksomhedsvejledning.
Læs mere om forløbet her.
Vær opmærksom på at pladserne er begrænset, så tøv ikke med at tilmelde dig.
For tilmelding kontakt Kim Nedergaard Jacobsen fra Vindmølleindustrien,
knja@windpower.org.

Trin for trin vejledning til at
søge penge hjem
Hub North afholdte torsdag d. 21. august en fokuseret workshop med henblik på at skrive
konkurrencedygtige ansøgninger til SMV-Instrumentet. Søren Bjerregaard, projektleder i
NordDanmarks EU-Kontor var underviser på dagen. Trin for trin vejledte han deltagerne i,
hvordan den bedste ansøgning skal udformes for at få del i projektmidlerne under EUprogrammet Horizon 2020.
SMV-Instrumentet er Europas særlige
værktøj til at booste små- og mellemstore
virksomheders vækst og giver i først
omgang SMV’er mulighed for at søge op
til 372.000 kr. til udvikling af en
forretningsplan. .

Går din virksomhed med planer om at søge midler via SMV-Instrumentet? For
yderligere hjælp og vejledning til SMV-Instrumentet, kontakt NordDanmarks EU-kontor
Aalborg, Kirsten Ejdum-Bøgh, keb@aalborg.dk.

Safe Ocean Service yder service offshore
døgnet rundt, verden rundt
Det er ikke gået stille for sig i Hirtshals hos firmaet Safe Ocean Service siden deres opstart
tilbage i 2012. Knap 3 år efter firmaet så dagens lys, har Safe Ocean Service 80 mænd
ansat på globalt plan og for nyligt har de gjort sig på bemærket i vindbranchen med et
samarbejde med Siemens.

Fra olie til vind
Safe Ocean Service er et service- og ingeniørfirma, som har de kompetencer der skal til
for at arbejde med stilladser og alt udstyr indenfor maritim- og offshoresektoren. Mændene
bag firmaet, Thomas Nielsen og Chris Durhuus, har oprindeligt deres rødder i
værftsindustrien, men i det seneste år har de vendt blikket mod vindbranchen. De har
nemlig erfaret at de kompetencer, de har opbygget i oliebranchen på boreplatforme også
efterspørges, når der arbejdes på offshore mølle, fundamenter eller transformatorstationer.
”Vi kan tydeligt mærke, at vindbranchen efterspørger leverandører, der kan leve op til de
samme skrappe krav til sikkerhed og kvalitet, som vi kender fra olie- og gas-branchen.
Derfor var det helt naturligt for os også at satse på dette marked”, siger Chris Durhuus om
deres indtog i vindbranchen. Safe Ocean Service har været meget involveret i
projektudførelse, projektledelse og tilsyn og med et hold af maskinmestre, elektrikere,
skibsmontører, hydraulikere, elektro- og rigmekanikere, kan Safe Ocean Service tilbyde
ekspertise og kvalifikationer i servicering af alt offshore- og marineudstyr.
Læs den fulde historie her

