


HVEM ER VI?

Steinkjer Næringsselskap er 
Steinkjer kommune sin nærings-
avdeling. Har du ideer, planer om 
utvikling av din bedrift i Steinkjer,
 eller etablering av ny, er Steinkjer 
Næringsselskap et naturlig sted å 
henvende seg. 

Hos oss får du full diskresjon, råd
og veiledning og tilgang til et 
omfattende lokalt og regionalt nett-
verk. Vi hjelper deg med å få oversikt 
og kunnskap om innovasjons-
systemet og finansierings- og 
støtteordninger.

Dette er Næringstorget:
Næringstorget er en samlokalisering 
av ulike aktører med næring og 
arbeidsliv som fagfelt.

Her finner du: 
Steinkjer Næringsselskap, kommunens 
førstelinjetjeneste
T:Lab, andrelinjetjeneste.
Steinkjer Næringsforum, 
medlemsforening
Jobbit, Jobb i Trøndelag
Intro Trainee, traineeordning for 
Trøndelag

Kontoradresse: 
Jakob Weidemannsgt. 9
7713 STEINKJER



VI TILBYR: 

• Kartlegging av forretningside  
  /utviklingsprosjekt til bedrifter og  
  gründere og inntil 5 timers gratis  
  veiledning pr. case/tema

• Veiledning av unge i alderen 13-26   
  år ved bruk av NærUng-metoden 

• Betalte tjenester ut fra vår     
  spisskompetanse:
    - Internasjonalt salg
    - Import/eksport
    - System og ordrebehandling
    - Internasjonal kundeservice / oppfølging
    - Styrecoach
    - Rådgivning innenfor        
       interessepolitisk arbeid
    - Organisasjonsutvikling/endring
    - Fasilitering og prosessledelse
    - Industrikompetanse
    - Mediehåndtering
    - Arrangementsledelse

Møtebooking: https://sns.steinkjer.net

Bodil Vekseth
bodil.vekseth@steinkjer.net
Tlf: 90 61 62 98

Astrid Skogseth
astrid.skogseth@steinkjer.net
Tlf: 40 61 75 90

Gunn Tangstad
gunn.tangstad@steinkjer.net
Tlf: 90 59 42 59



REFERANSER:

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder
Steinkjer Næringsselskap har vært en god 
samtalepartner i forbindelse med 
Landbrukets klima- og energisenter, og har 
ska�et oss et nettverk som har vært helt 
uvurdelig.. 

Jan Helge Svarva, daglig leder
Takket være Steinkjer Næringsselskap, som 
trakk i riktige tråder og hjalp oss med å 
søke, har vi mottatt støtte til produkt-
utvikling. Kunnskapen og nettverket de har 
rundt seg, er bare fenomenalt.

Kent Olav Ferstad, gründer 
Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten 
Steinkjer Næringsselskap. Her finner du 
dyktige rådgivere som kobler deg til den 
kompetansen og det nettverket du trenger. 

Bjørn Damhaug
Fosen Innovasjon opplever Steinkjer 
Næringsselskap som en faglig dyktig og 
profesjonell samarbeidspartner.  Vi har hatt 
et godt samarbeide over flere år.



BJØRN VIK-MO 
STYRELEDER

– Steinkjer Næringsselskap er en 
profesjonell og e�ektiv aktør innen 
næringsutvikling i kommunen. Det 
finnes mange suksesshistorier 
innen gründerskap i Steinkjer som 
næringsselskapet er opptatt av å 
løfte fram og synliggjøre. Samtidig 
har Steinkjer Næringsselskap en like 
viktig rolle med å understøtte 
kommunens næringsliv til videre 
nyskaping og utvikling. 

BODIL VEKSETH 
DAGLIG LEDER

– Steinkjer Næringsselskap er 
rådgivere for bedrifter uavhengig av 
bransje i regionen vår. Vi kobler 
bedrifter i nettverk og klynger, 
tilrettelegger for innflagging, kobler 
forskning og kunnskap og bidrar til 
bedriftsutvikling. Vi veileder også 
nye bedrifter, gründere og næring-
sinteressert ungdom. 



HEI DU!

Vil du utvikle bedriften din?
Planlegger du å utvide?

Trenger du finansiering til et utviklings-
prosjekt eller en forretningsidé?
Vil du ha hjelp til å finne ut om 

ideen din har et marked? 
Er du på jakt etter ny kunnskap eller 
ønsker å evaluere det du har gjort?

Da hører vi gjerne fra deg!
Hos oss blir du møtt med lang erfaring, 
kunnskap, energi og humor. Vi jobber 
e�ektivt for at dine ideer skal omsettes 

til rask kommersialisering.

Bodil Vekseth, Astrid Skogseth 
og Gunn Tangstad

 

  




