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2018 - IUC fortsätter att lyfta industriföretagen – välkommen att
vara med!
Små och medelstora industriföretag har allt att vinna på att utnyttja kontaktnät, diskutera
gemensamma utmaningar, dra nytta av olika projekterbjudanden.
Som medlem i Industrikluster IUC Syd får du fortlöpande information och inbjudningar till
utvecklande projekt, kunskapsintensiva seminarier och nätverk med mycket gemensamt
lärande och erfarenhetsutbyte. Se glimtar från aktiviteter under 2017 här.
Välkommen att vara med!
Läs mer om medlemskap här.

Camilla Dahlin ny vd för IUC Syd
Camilla Dahlin, med lång erfarenhet inom
industri- och bankvärlden, är ny vd för IUC
Syd. Camilla kommer närmast från vd-posten
på FM Industri i Malmö.
Välkommen till IUC Syd Camilla! Hur
ser du på ditt nya uppdrag? - Jag ser fram
emot att få jobba med de utmaningar som IUC
Syd står inför. Svensk industri är mitt uppe i
ett paradigmskifte och här ska vi lotsa
företagen framåt.
Läs hela artikeln här

26-28/2 - Big Science Business
Forum, Köpenhamn

10-11/4 - Studieresa till Big
Science-anläggningarna
DESY/XFEL

Intresserad av att knyta kontakter på de stora
Big Science-anläggningarna som CERN, ESS,
ESO, F4E, X-FEL? Välkommen till en mässa
med fokus på leverantörer och affärer!
KONTAKT: Frida Tibblin Citron,
frida.tibblincitron@bigsciencesweden.se,
0761-443381

Välkommen att följa med på studieresa med
rundturer på anläggningarna, och möjlighet
att presentera ditt företag. Träffa personer
som ansvarar för upphandlingar av
utrustning.
KONTAKT: Mats Larsson,
mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411

Läs mer
Läs mer

13/4 - Leanspel: Prova på Lean

17/4 Artificiell Intelligens

En kort föreläsande del kring förändrings- och
förbättringsarbete följs av ett Lean-spel som
tydliggör flöden i verksamheten.
KONTAKT: Bengt Gebert,
bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-86 32 25

Teknikworkshop i Lund. Forskare,
internationella forskningsanläggningar,
industrin diskuterar framtidens artificiella
intelligens.
KONTAKT: Mats Larsson,
mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411

Läs mer

Läs mer

25/4 Industrinatten i Hässleholm
Visa upp ditt industriföretag! Möt din
framtida arbetskraft i Hässleholm den 25
april!
KONTAKT: Pia Holmberg, 0727-39 12 52 eller
pia.holmberg@iucsyd.se
Läs mer

IUC på Industridagen den 5 februari i Linköping
- Livslångt lärande och ökad samverkan kring kompetensförsörjning
Hur tar sig företagen an kompetensomställningsfrågan? Och hur låter vi dåtidens kompetens
tillsammans med nutidens, bli framtidens? IUC deltog under Industridagen i ett panelsamtal
kring kompetensomställning. Paneldeltagarna var eniga: Den stora frågan är kompetenshöjning
av befintlig personal, och att vi måste samverka - akademi, näringsliv och det offentliga. Ingen
enskild part kan ensam hantera frågan.
Läs mer

Grattis Bona och Tepe!
Vi säger stort grattis till Bona som fick utmärkelsen Årets Malmöföretag vid Malmö
Näringslivsgala den 12 februari. Och lika stort grattis till Tepe som fick Malmö Stads
Näringslivspris inom Life Science.
Såväl Bona som Tepe gör betydande insatser för att lyfta industrins viktiga framtidsfrågor,
bland annat när det gäller kompetensförsörjning. Med stort engagemang har företagen under
flera år deltagit i Industrinatten och därmed bidragit till att hundratals ungdomar fått upp
ögonen för industrin som en framtida, spännande arbetsplats.
Läs mer här om motiveringen till priserna

Big Science Sweden! Välkommen till programkontoret i Lund!
Vad är Big Science Sweden? Det är länken mellan svensk industri och europeisk Big Science, det
är en mötesplats för affärer och teknisk innovation, ett nätverk av svenska företag med
högteknologiska tjänster och produkter.
Svenska företag ska självklart finnas med som leverantörer till stora forskningsanläggningar,
både i Sverige och övriga världen. Big Science Sweden är en ny organisation som hjälper
svenska företag att ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade
tekniktjänster från Big Science-anläggningar.

Kontakta programkontoret i Lund och få all information du behöver kring Big Science Sweden,
om leverantörsnätverket, aktiviteter på gång etc.
KONTAKT: Frida Tibblin Citron, frida.tibblincitron@bigsciencesweden.se, 0761 44 33 81
Läs mer

Nytt år med Industrinatten!
Att säkra den framtida kompetensförsörjningen är en av industrins största utmaningar, och
Industrinatten är en pusselbit i det stora arbete som måste göras för att unga människor ska
hitta till industrin.
Under året kommer det att bli industrinätter från söder till norr: i Malmö, Helsingborg,
Hässleholm, Kalmar, Gnosjö, Göteborg, Borås, Östersund, Mora – och eventuellt fler orter.
"Vi tycker att Industrinatten är viktig, både för oss själva och som ett samhällsengagemang för
ungdomarna", Mats Harde, VD på Sydmeko.
Läs mer här
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