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Möt oss på Industrimässorna Syd 29-30 mars
Välkommen till monter B:26 på Industrimässorna i Malmö - där finns vi för att diskutera dina
utmaningar och din framtid. Produktionslyftet är också på plats. Håll koll på klockan:
• Inspirationsscenen, kl 13.45 den 29 mars - Industriell revolution, omvärld i förändring... lyssna
på Anna Hall, IUC Syd, Dan Carlsson, Produktionslyftet, Fredrik Serger, Setrab AB och Lewis
Horne, Uniti Sweden AB.
• Industriscenen, kl 14.05 den 30 mars - Digital säkerhet, vad innebär det för framtiden? Hamdija
Jusufagic, System Verification, berättar hur vi kan ta kontrollen!
Välkommen! Läs inbjudan här.

Seminarium 19 april, Digitala strategier
I detta seminarium benar vi ut vad som krävs för att ta ett första steg mot en digital strategi. Du
får konkreta tips för att komma framåt, men även kunskap om vanliga fallgropar. Vi diskuterar
vikten av kvalitetssäkring av den digitala implementeringen för att säkerställa
konkurrenskraft. Lyssna på Anna Zahr och Magnus C. Ohlsson från System Verification.
NÄR? 19 april 2017, kl. 08.00 – 10.00
VAR? Minc, Anckargripsgatan3, Malmö
Välkommen! Länk till program och anmälan 19 april här.

Informationsmöte den 25 april: Industinatten 2017 - var med och
visa upp din verksamhet, möt dina framtida medarbetare, bli ett
industrinattsföretag!
Den 25 april välkomnar vi företag som vill vara med och tillsammans med oss skapa årets stora
mötesplats för industrin och ungdomarna - Industrinatten 2017. I år arrangerar vi
Industrinatten i Lund den 10 oktober, och i Malmö den 12 oktober. Kom till vårt
informationsmöte, lyssna på industriföretag som varit med tidigare, och möt teamet bakom
Industrinatten.
NÄR? 25 april 2017, kl. 08.00 – 10.00 (med frukost)
VAR? Hörsalen på Teknikens & Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, Malmö
Välkommen! Länk till program och anmälan 25 april här.

Att nätverka och samverka ger
ökad konkurrenskraft
DivM Solutions och DVel är två ganska
jämnstora företag med spetskompetens inom
sina respektive områden: DivM Solutions
erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom
produktutveckling och industrialisering, DVel
är specialister på test- och mätsystem.
Tillsammans kan de erbjuda sina kunder
tekniskt utmanande och breda lösningar. På
bilden : Riki Virc, DVel och Magnus Edelberg,
DivM Solutions.
Läs hela artikeln här.

Åhmans i Åhus: Lean gav
strukturen som lyfte tillbaka företaget
till hög kvalitet och nöjda kunder
Åhmans i Åhus, som tillverkar
objektsanpassade hisskorgar och
hissinredningar, har som många andra
företag ställts inför utmaningen med
generationsskifte när äldre medarbetare,
fullproppade med företagsspecifik kunskap,
går i pension, och nya medarbetare ska skolas
in.

Läs hela artikeln här.

IUC Syd, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö, +46 (0)46 18 15 90, www.iucsyd.se

