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Sommar, Almedalen, Techday, Indigo, Smart
Industrikompetens...
Sommar, men fortfarande intensiv verksamhet på många håll. Vårt programinslag på
Almedalen är klart, Techday, vår årliga teknikkonferens med framtidsspaningar tar form - i år
med den utmanande temarubriken Industriell revolution. Du får bland annat lyssna på Mats
Lindoff, Executive Business Advisor på Combain, Lovisa Sterner, vice VD på analysföretaget
Ungdomsbarometern och Mikael Kraft, Head of Factory Automation and Digitalization, Siemens.
Nya omfattande projekt, som kommer att ge ett hundratal industri- och teknikföretag ett starkt
stöd i arbetet med bland annat kompetensutveckling och ökad digitalisering, har smygstartat
sina aktiviteter och fortsätter efter sommaren. Läs mer om allt detta här nedan.
Vi är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. Att mötas, byta
erfarenheter, och diskutera gemensamma utmaningar - det stimulerar innovativt tänkande och
företagande. Som medlem hos oss får du tillgång till ett nätverk, med kompetens inom ett brett
spektrum av branscher. Är du ännu inte medlem? Dags att bli det nu - läs om medlemskap
h ä r.
Förra sommaren gjorde vi vår premiär på Almedalen, och i år är vi tillbaka. Möt oss i tidig
morgonstund, redan på måndagen den 3 juli, och lyssna på en rad intressanta paneldeltagare
som resonerar runt temat Varför missar vi de små och mellanstora företagen? Nyckeln till framtida
tillväxt och kompetens. Se information nedan och på Almedalens hemsida.
En riktigt fin sommar!
Jenny Bramell
VD IUC Syd

Dags igen att möta IUC på Almedalen!
Det är hos de små och medelstora företagen som den stora tillväxtpotentialen för Sverige som
industriland finns. Samtidigt är kompetensbrist ett växande problem som hotar att hämma
Sveriges tillväxt. En bättre kompetensmatchning skulle kunna få ekonomin att växa i en högre
takt.
Lyssna på panelen som resonerar kring dessa frågor under vårt seminarium på Almedalen:
• Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
• Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer
• Jenny Bramell, Styrelseordförande, IUC Sverige
• Robert Larsson, Divisionschef Robotics and Motion ABB
• Per-Olof Sjöberg, Head of Business and innovation area digitalisation, RISE
• Marie-Louise Arendt, Regionchef, Unionen Sydväst
• Anna Hall, moderator, Vice vd IUC Syd
• Eleni Cronström, Cronström & Co, moderator
TID: Måndag 3 juli, 08:00 - 09:10
PLATS: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, Industriområdet

För mer information, kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se, 0709-629150, och läs
mer på Almedalens hemsida.
MYCKET VÄLKOMNA!

Välkommen till Techday 2017 den 26 september i Malmö!
Tema för Techday 2017: Industriell revolution
Inom en rad olika områden stöps etablerade värdekedjor om. Nya konkurrenter uppstår som
producerar, distribuerar och säljer med hjälp av nya modeller. Vi talar om digitalisering,
cirkulär ekonomi och ny produktionsteknik som helt kan förändra branscher och skapa en ny
typ av konkurrens.
Techday kommer i år att handla om de förändringar som pågår, drivkrafter som banar väg för
innovation och förändring, och vad allt detta innebär för etablerade företag och för de
entreprenörer som vill starta nya.
NÄR: 26 september, kl 09.00 - 16.15 (registrering och kaffe 08.30)
VAR: Konferens St Gertrud, Malmö
KLICKA HÄR för anmälan och mer information, se några av årets talare
För frågor, kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se ,0709-629150

Industrinatten MalmöLundregionen 2017, 10 och 12 oktober
Vem ska jobba i ditt företag i morgon?
Snurr på produktionen och bra tillväxtprognos? Många skånska industriföretag går bra. Det
finns gott om exempel på framgångsrika företag med högt nytänkande och intressanta
produkter. Nu gäller det att intressera ungdomarna för framtidens industrijobb!
Industrinatten i MalmöLundregionen är en kraftsamling för att visa upp våra industriföretag,
och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och
yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag
har en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.
”Vi tycker självklart att det är både roligt och spännande att få hälsa ungdomarna välkomna till vår
verksamhet under Industrinatten! Hos oss på Sydmeko får de se hur en industri ser ut i skiftet då vi
går mot en modern utveckling med mer IT, snabbare processer och avancerad teknik.” Mats
Harde, VD Sydmeko
Bli ett Industrinattsföretag!
Du har fortfarande möjlighet att bli ett Industrinattsföretag 2017. I år genomförs Industrinatten
för första gången i både Lund och Malmö: I Lund den 10 oktober och i Malmö den 12 oktober. Vi
räknar med att totalt välkomna runt 1 800 besökare till Lund och Malmö under Industrinatten
2017. Självklart ska en del av dessa besöka DITT företag!
Kontakta Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 0727-391252
Läs mer om Industrinatten på www.industrinatten.se

INDIGO - ett utvecklingsprogram för att möta framtidens digitalisering
Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och
framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i
detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?
Utvecklingsprogrammet INDIGO ger dig stöd att identifiera och genomföra de smartaste
insatserna i just ditt företag. Start november 2017. Förändringen går fort, så det gäller att
hänga med!
Programstart: November 2017.
Målgrupp: Små och medelstora industri- och teknikföretag i Skåne
Anmälan: Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Kontaktperson: Jenny Malmgren, jenny.malmgren@iucsyd.se eller 0707-440221
LÄS MER OM INDIGO HÄR

Strategisk kompetensutveckling för framtidens företag
Projektet Smart Industrikompetens lägger grunden för kontinuerlig, strategisk
kompetensutveckling i ditt företag, för ledning och medarbetare.
Det innebär kompetensutveckling som går i linje med företagets strategi och affärserbjudande,
och som säkerställer att ditt företag kan vara en fortsatt attraktiv och inkluderande arbetsplats.
Nätverk för företagsledare, individuell kompetensutveckling för företagets medarbetare och
processtöd av konsult ute på företaget - en omfattande insats som genomförs med finansiellt stöd
från Europeiska socialfonden och Region Skåne.
"Vi är ett företag i stark tillväxt som behöver arbeta med en strategisk kompetensförsörjning som
följer vår utveckling. Projektet Smart Industrikompetens ger oss ledningsstöd och en modell för
långsiktigt arbete i hela företaget." Helen Klittbo, VD Protega
För mer information, kontakta Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 0 7 0 6 - 8 4 1 9 3 7
LÄS MER OCH KLICKA UPP PROJEKTBROSCHYREN HÄR

Ett smart projekt för effektivt utvecklingsarbete
– vad behöver du?
Smart innovation är projektet som ger dig och ditt företag ökad innovationskraft med nya
kunskaper inom förändrings- och innovationsledning. Du deltar i lärande nätverk med övriga
företag, och du får stöd i innovations- och förändringsarbetet med 24 timmars coachning ute på
företaget.
Digitalisering, automation, strukturerad försäljning, smarta erbjudanden, produktutveckling
och 3D-printing är de spår som projektet erbjuder. Projektet har väckt stor uppmärksamhet, och
till hösten har du möjlighet att delta i en ny omgång av Smart innovation med 3D-printing. I
januari 2018 planerar vi att starta ytterligare ett nytt spår med fokus på automation och
robotteknik.

Kontakta Frida Tibblin Citron för mer information: frida@iucsyd.se, 0761-443381
LÄS MER OM SMART INNOVATION OCH KLICKA UPP PROJEKTBROSCHYREN HÄR
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