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Vi lyfter industriföretagen – välkommen att vara med!
Ökad innovationskraft och ökad kompetens i Skånes industriföretag är grundpelare i vårt arbete
inom IUC Syd. Under hela 2017 har vi drivit aktiviteter inom områden som innovation,
digitalisering, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, produktionsutveckling, hållbarhet
och internationalisering. Flera projekt är direkt kopplade till regeringens handlingsplan för
Smart industri, som nu realiseras med regionala insatser över landet.
Som medlem i Industrikluster IUC Syd får du direktkanaler till ny forskning och utveckling, du
får stöd i förändrings- och innovationsarbetet på ditt företag och du får del av vårt nätverk med
företag, forskningsinstitut, branschorganisationer och offentliga organisationer. Välkommen att
vara med! Läs mer om medlemskap här.
Kontakt: Jenny Bramell, Chefsstrateg IUC Syd, jenny.bramell@iucsyd.se, 0709-629150

2018 – nya starter inom innovation, hållbar produktion och
digitalisering
Flera av våra pågående projekt erbjuder nya starter under 2018. Vi har begränsat antal platser välkommen att höra av dig för mer information och intresseanmälan. Kontakter nedan.
Läs också längre ner om Big Science Sweden - en nationell satsning på affärer med storskaliga
forskningsanlägningar, och om Industrinatten som sprider sig över landet.

23/1 Smart innovation,
Automation och robottekning

30/1 Smart innovation, 3Dprinting

Vill du bli inspirerad och få mer kunskap om
nya trender inom automation och
robotteknik? Vill du undersöka ditt företags
möjligheter att investera i robotbaserad
automation?

Vi går igenom ditt företag för att få syn på era
möjligheter att utnyttja 3D-printing. Vilka är
ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar
och konkurrensmöjligheter i detta
teknikskifte? Hur kommer ni att påverkas?

Tillsammans med experter inom automation
och robotteknik går vi igenom ditt företag för
att förstå vilken strategi som är rätt för ditt
företag. Start 23/1. Kontakt: Frida Tibblin Citron,
frida@iucsyd.se, 0761-443381

Vi genomlyser ditt företags
produktutvecklingsprocess på ett konkret och
utvecklande sätt. Start 30/1. Kontakt: Frida
Tibblin Citron, frida@iucsyd.se, 0761-443381
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24/1 INDIGO – Industriell
digitalisering i praktiken
Hur kan ditt företag utnyttja digitalisering för
att arbeta smartare och öka
konkurrenskraften för företaget? Hur
påverkas ni av den allmänt pågående
digitaliseringen? Vad kan ni göra?
I INDIGO utvecklar ni ert företags kompetens
inom digitalisering. Start 24/1. Kontakt: Jenny
Malmgren, jenny.malmgren@iucsyd.se, 0707440221

30/1 Hållbar konkurrenskraft –
verksamhetsutveckling med
Lean
I januari startar vi en ny grundutbildning
inom vårt väletablerade projekt Hållbar
Konkurrenskraft.
Under utbildningen varvar vi föreläsningar
och diskussioner kring de grundläggande
principerna, metoderna och verktygen inom
Lean. Start 30/1. Kontakt: Bengt Gebert,
bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225
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Big Science Sweden – nationell satsning på affärer med
storskaliga forskningsanläggningar
Vill du bli leverantör till forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och andra anläggningar ute
i världen? Då behöver du information om aktuella upphandlingar, kontakter på
forskningsanläggningarna, möjligheter till samverkan och tillgång till spetskunskaper inom ditt
område.
Inom Industriell plattform har vi under några år arbetat med dessa frågor, på uppdrag av
Region Skåne. Nu satsar Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket på Big Science Sweden
som kommer att knyta ihop Sveriges samlade kompetens inom Big Science. Det nationella
programkontoret byggs upp i Lund, i närheten av ESS och MAX IV, som därmed kan stärka sina
kontakter med det leverantörsnätverk som Big Science Sweden erbjuder. Förutom i Lund öppnas
kontor i Luleå, Uppsala och Göteborg.
Läs mer om Big Science Sweden här: www.bigsciencesweden.se
Klicka här för broschyr
Kontakt: Anna Hall, Programchef Big Science Sweden, ILO ESS, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865

Vem ska jobba i våra industriföretag i morgon? Industrinatten
sprider sig - vi bygger på sikt
Industrinatten är ett koncept som väcker intresse över landet. Det är en möjlighet för
industriföretag att visa upp sig och beskriva bredden av intressanta yrkesroller, och ett unikt
tillfälle för ungdomar att utforska industrin som framtida arbetsplats.
Industrinatten bygger på sikt. Här kraftsamlar näringsliv, region, kommun, skola, fackförbund
och andra intresseorganisation tillsammans. Vi har skapat lokala plattformar där industrins
intressenter träffas regelbundet under året och diskuterar kompetensförsörjning och andra
samverkansfrågor.
I år arrangerades Industrinätter i Malmö, Lund, Gnosjö, Östersund, Sjuhärad och Göteborg.
Nästa år tillkommer Hässleholm/Kristianstad, Helsingborg, Luleå, Stockholm och Kalmar. Det
enkla är oftast det geniala – och modellen är enkel. Industrin och de framtida medarbetarna ska
helt enkelt mötas. Vi skapar mötesplatser. Ett bestämt datum, en samlingsplats, och
organiserade bussturer ut till industriföretag som öppnar sina dörrar för besök.
Vill du veta mer om Industrinatten? Kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iuscyd.se, 0709629150
Läs mer och se bilder och filmer från Industrinatten här: www.industrinatten.se

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

