Studentervæksthus gøder jorden for potentiel vækstvirksomhed i Holstebro
Det spritnye studentervæksthus på Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro har på kort tid smedet
studerende sammen med iværksætter og lagt kimen til en ny vækstvirksomhed i Holstebro.
Den 7. september 2017 indviede Erhvervsakademi MidtVest deres nye studentervæksthus i Holstebro,
der skal give studerende mulighed for at afprøve og udvikle deres forretningsidéer i et netværk
bestående af andre iværksættere og rådgivere. Allerede til åbningsreceptionen blev der netværket og
der blev skabt spændende kontakter mellem studerende og iværksættere. Kontakter, der kan komme
til at lede til etableringen af nye vækstvirksomheder i kommunen.
Studentervæksthusets første succeshistorie opstod i kølvandet på Studentervæksthuset
åbningsreception. Her mødtes iværksætteren og stifteren af virksomheden ”Din fødevarekonsulent”–
der arbejder med rådgivning inden for fødevaresikkerhed, egenkontrol og fødevarelovgivning –
Henriette B. Jørgensen med procesteknologstuderende Mads Ulrich Rasmussen, på Erhvervsakademi
MidtVest.
Henriette var inviteret til åbningsreceptionen af studentervæksthuset til at fortælle om livet som
iværksætter. Oplægget inspirerede Mads til efterfølgende at tage kontakt til Henriette med en
forretningsidé, der kunne styrke hendes virksomhed.
”Mads fortalte mig om sine drømme om egen virksomhed. Jeg kunne med det samme se mulighederne i
at samarbejde med ham og efter nogle møder har vi nu indgået et samarbejde, hvor det er meningen, at
han på sigt skal blive mediværksætter i virksomheden. Mads har et drive og et engagement som
sammen med hans faglige baggrund kan hjælpe med at sætte ekstra turbo på etableringen af vores
fælles virksomhed og jeg kan hjælpe med at få sat turbo på hans faglige udvikling i en relevant og
vedkommende praktisk kontekst, fortæller Henriette B. Jørgensen, der ligeledes har en uddannelse som
procesteknolog fra Erhvervsakademi MidtVest.
Lige nu arbejder Mads og Henriette sammen om konceptudvikling og med at få lagt en vækststrategi for
virksomheden. ”Jeg ser nogle helt vidt spændende udviklingsmuligheder i samarbejdet med Henriette.
F.eks. får jeg en enestående chance for at udvikle mig selv – både fagligt og personligt ‐ i takt med
virksomhedens udvikling. Henriette bliver en slags mentor for mig i opstartsperioden og jeg får en
værdifuld læring, der kan bruges som afsæt for min karriere som iværksætter” siger Mads Ulrich
Rasmussen.
Samarbejdet mellem Henriette og Mads er også noget, der skaber begejstring i studentervæksthuset i
Holstebro:
”Vi glæder os meget over, at Erhvervsakademi MidtVests tiltag for vores iværksætterstuderende har
givet pote så hurtigt efter opstart. Vi ser frem til at følge Mads og Henriette i deres proces fremover og
er sikre på, at de bliver en inspiration for andre studerende på akademiet”, udtaler udviklingskonsulent i
Studentervæksthuset Marianne Houmann Jensen
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”Jeg kan se store udviklingspotentialer for iværksætter‐studerende i det inkubationsmiljø som
Studentervæksthuset er rammen for og jeg er sikker på, at denne første kontakt, der nu er skabt mellem
iværksætter‐studerende på Erhvervsakademi MidtVest og det lokale erhvervsliv, ikke bliver den sidste.
Iværksætteri er og bliver et vigtigt fokusområde for Erhvervsakademi MidtVest”, fortæller Udviklings‐ og
videncenterchef på Erhvervsakademi MidtVest Margrethe Børsting.
Uge 46 er innovationsuge i Holstebro
I uge 46 er der innovationsuge i Holstebro og her har Erhvervsakademi MidtVests Studentervæksthus
fire spændende arrangementer på bedding. Disse er blevet til i samarbejde med Holstebro Kommune,
Nupark Holstebro, Via Studentervæksthus Holstebro og BusinessPark Struer og handler om IT‐sikkerhed,
webshops, nudging og succes online Læs mere om arrangementerne her: https://www.eamv.dk/for‐
studerende/studentervaeksthuset/nyheder‐og‐arrangementer/4‐spaendende‐events‐i‐uge‐
46?Action=1&M=NewsV2&PID=26876
Om studentervæksthuset
Erhvervsakademi MidtVests studentervæksthus er en del af et overordnet projekt, der hedder
Entreprenørskab i uddannelserne. Studentervæksthuset er støttet af Region Midt, Den Europæiske
Socialfond, Herning Kommune og Holstebro Kommune.

Yderligere information
Adjunkt og udviklingskonsulent Marianne Houmann Jensen, mho@eamv.dk, tlf. 29 69 37 21
Iværksætter Henriette B. Jørgensen, henriette@dinfodevarekonsulent.dk, tlf. 61 38 97 53 ‐
www.dinfodevarekonsulent.dk
Iværksætterstuderende Mads Ulrich Rasmussen, mads@dinfodevarekonsulent.dk, tlf. 42349318.

Hovedadministrationen Gl. Landevej 2, DK‐7400 Herning. Tlf. +45 96275700, www.eamv.dk, eamv@eamv.dk, Cvr: 31653347
Valdemar Poulsen Vej 4, DK‐7500 Holstebro, Tlf. +45 96275700, www.eamv.dk, eamv@eamv.dk, Cvr: 31653347

