Med sentral beliggenhet midt
i Møre og Romsdal er Vestnes
"midt i blinken" for ulike
aktiviteter.

NYHETSBREV
Mars 2021
I Vestnes Næringsforum jobber vi nå med flere spennende prosjekter.
Gjennom denne jobben med de forskjellige prosjektene får vi et godt
innblikk I Vestnes samfunnet.
Dette gjør det lettere å koble de rette menneskene, ressursene og
ideene.
Rask status på arbeidet i februar:
1) Tettsted prosjektet/Reiseliv
- Fjerning av massene på Kataholmen er iverksatt.
- Møter med kommune administrasjon og båtbyggermuseet.
Plan på fremdrift for prosjektet «Søblomsten».
- Kartlegger behov og muligheter for kjernen i sentrum,
Kataholmen og Livneset.
- Sammen med kultur/frivillig i Vestnes Kommune ser vi på
muligheter til midler for skilting av Postvegen.
- Arrangerer «bli kjent» møte for reiselivet i Vestnes
Kråkvika Friluftsområde 2. mars.
2) Medlemmer
- Nytt medlem: Brastad Elektro
- Publiserer «Ukens bedrift» på facebook og instagram. Til
nå har det vært R-Import, Exacte, Aas Mek. Verksted
og XXL Bygg (Dale Malo – avd. Vestnes).
- Koblet ny leietager, DMO-Spesialisten, til R-Import og
Vestnes Næringspark.
- Ønsket AK-Maskiner velkommen til Trohaugen.
- Inviterer bedrifter fra Vågstranda.
3) Merkevarebygging for Vestnes sentrum
- Utarbeider kommunikasjonsstrategi og oppdatere SoMe.
4) Hoppid.no
- I februar har vi hatt flere grundermøter.

Vestnes Næringsforum bistår
næringslivet i Vestnes med å
vokse og utvikle seg både i
lokalmiljøet, i regionen og
internasjonalt. Som medlem i
næringsforumet kan du være
med på å utvikle det lokale
næringslivet sammen med
andre medlemsbedrifter.
Har du ideer eller ønsker å
bidra til næringsutvikling i
Vestnes Kommune? Send oss
gjerne en e-post til
post@vestnesnf.no eller ta
turen innom oss ved
Stadionvegen 2, 6390
Vestnes.
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Daglig leder
+ 47 906 82 002
eva@vestnesnf.no
Antall medlemmer per
februar 2021: 101
Følg oss på sosiale medier:
FACBOOK/INSTAGRAM:
vestnes.naeringsforum

vi opp, anbefaler kurs fra hoppide.no og Innovasjon Norge.

02.02.2020.

«Spiller hverandre gode – bokstavelig talt»
Knut Marius Djupvik og Rolf Magnus Orø ble kåret til Årets I 2020. Prisutdelingen avholdes til vanlig
under Romsdalskonferansen mens i år ble den avholdt på Sjøfronten i Vestnes.
Prisen er ett samarbeidsprosjekt mellom næringsfora i Molderegionen og juryen består av
styrelederne. Juryens leder er Kolbjørn Heggdal (Molde)
Juryen ønsket for årets i 2020 å sette fokus på, og belønne samspill, raushet, kreativitet og positivitet
nettopp gjennom å gjøre noe helt spesielt - å dele ut prisen som årets I på deling - til Rolf Magnus
Orø og Knut Marius Djupvik. Både Djupvik og Orø har sagt ja til muligheter som har dukket opp. De
har tenkt "vi" og ikke bare "i". De har bokstavelig talt spilt hverandre gode.
Rolf Magnus Orø har i tre tiår vært en aktiv aktør med sin allsidige innsats i regionens kulturliv. Både
via Lærlingan, gjennom bred kulturell innsats, både som instruktør og som initiativtaker innenfor
revy, teater og musikk har Orø bidratt til å skape gode arenaer for unge talent og utøvere. Gjennom
sin raushet og sitt glødende engasjement for kulturen, musikken og ungdommene har han løftet og
bidratt til at de har blitt synlige lokalt, regionalt og nasjonalt. Orøs innsats har betydd mye for mange.
Senest ved Knut Marius Djupvik, som trakk frem Orø i sin takketale etter å hav vunnet Stjernekamp i
2020.
Vi stiftet først bekjentskap med Knut Marius Djupvik gjennom storbandet Red Hot. I 2013 ble han
kjent for resten av landet da han vant The Voice, og i 2020 vant han Stjernekamp på NRK. Djupvik er
en flott ambassadør for regionen og for Møre og Romsdal. Han viser med tydelighet at han er glad i,
og stolt av, hvor han kommer fra. Han holder bevisst på dialekten, han fremhever regionen så snart
han kan, og er opptatt av å trekke frem og synliggjøre de som har bidratt til hans suksess. Gjennom
sitt virke som artist balanserer han ydmykhet, stolthet og takknemlighet på en måte so er med på å
bygge opp om den kollektive stoltheten til regionen. *Tekst hentet fra moldenæringsforum
Se hele prisutdelingen på her.

LEDIGE STILLINGER
Edelgard AS søker salg- og markedsansvarlig, fulltid. Frist: 10.03.2021. Se hele stillingsannonsen på
vår nettside eller finn.no.
PCS Construction AS søker malere og stillasbyggere, fast. Frist: Snarest. Se hele stillingsannonsen på
finn.no.

KOMPETANSESENTER – via Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har lansert en egen kompetanseportal. Her ligger det gratis, selvbetjente kurs for
nye og etablerte bedrifter som ønsker vekst, som vil lære med om eksport og mye annet bra. Du tar
kursene i det tempoet du selv ønsker. Anbefales! Se kompetansesenter her.

ÅKP tilbyr nye nettkurs
Ålesund kunnskapspark starter nå en ny runde med nettbaserte kurs og opplæringstiltak til maritim
klynge. Velg blant kurs fra NTNU, Høgskulen i Volda og andre anerkjente leverandører. Les mer og
meld deg på her.

Kurs
Gjennom våren kan du gjennom hoppid.no bli med
på Online kursprogram i forretningsutvikling for
gründere. Dette kursprogrammet går over 16
dager og består av 9 online-samlinger. Mellom
samlingene arbeider du med å utvikle
forretningsideen din. Du vil også få individuell
oppfølging fra en hoppid.no-rådgiver. Programmet
er gratis. Les mer om kursene her.

Presentasjon av dere på Sosiale Medier
Hver uke fremover vil vi poste et innlegg om hvert
medlem i Vestnes Næringsforum. Det blir
presentert kort om hva, hvor, fra når, fokus og
verdier fra bedrifter, samt bilder eller video. Har
din bedrift lyst til å bli med på dette? Send inn
informasjon og bilder/video dere vil vi skal dele til
josefine@vestnesnf.no.

Nyhetsbrev!
Hver måned får du nå som medlem nyhetsbrev fra
oss i Vestnes Næringsforum med nyheter fra
næringslivet i Vestnes Kommune. Denne vil bare bli
sendt ut til medlemmer og kan bli brukt for å dele
informasjon, ledige stillinger, glad saker og
inspirasjon. Har du noe du vil dele? Send oss e-post
til post@vestnesnf.no.

Brosjyre
Vi er i gang med å planlegge en brosjyre
sammen med kommunen, biblioteket og
frivillighetssentralen som skal være ferdigstilt i juni
2021. Denne blir distribuert i post i kommune, men
vil også være digital. Har du forslag til innhold?

Send oss e-post til post@vestnesnf.no.

