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Kompetensutvecklingar pågår för fullt! Det känns underbart kul. Vi

Kalendarium
•

12 apr Nätverksträff Grupp 1: 08.45-12.00
IDUS i Staffanstorp

•

17 apr Nätverksträff Grupp 2: 08.45-12.00
FAGERSTRÖMS i Helsingborg

•

*22 mars GDPR seminarium: 08.30-12.00
Kockums Fritid i Malmö

•

Grupp1:
8/5 Svarvmekano, Malmö
28/8 Solserv, Arlöv
25/9 Contribe, Malmö
20/11 Herrströms Mek,
Trelleborg

har totalt nästan 300 utbildningstillfällen på gång! Ni har bl a utbildats i
lönekartläggning, ett antal office/excelkurser och svenska språkutbildningar. Två
lärorika omgångar av Nätverksträffar har vi haft ute hos er på företagen och ett 15tal företagsspecifika utbildningar pågår och/eller är avslutade.
OBS! Alla som går utbildningar ska få dokumentet: ”Till dig som
deltar i projekt Smart Industrikompetens”. Det ligger på hemsidan
och skickas även ut i samband med kallelserna vid utbildningsstart.
Var noga med att sätta in alla nyanställda i projektet!
NYTT! Administratörerna skall skicka in deltagarnas Närvarorapporter
direkt till Misa efter varje avslutad utbildning!

Grupp2:
17/5 Höganäs Verkstad
30/8 Sydmeko, Arlöv
27/9 Dvel, Lund
22/11 ?

TIPS! Skriv ut en Närvarorapport för varje månad, lägg den bredvid
datorn och fyll i varje dag, eller vid de tillfällen ni lägger tid i
projektet. Lägg den på lådan när månaden är slut.
All tid som läggs ner, t.ex. vid inläsning av kurser, ska rapporteras in.

Hjärtligt tack till alla våra Nätverksträffsvärdar
som bjudit på fin fika och spännande
rundvandringar. Magnus inspirerar och ställer
viktiga frågor, ni är aktiva. Bra nätverkande.
Kul bonus att det t. om har skapats affärer!
Grupp 1: 16/1 på GLF, 18/1 på Protega (se bild)
Grupp 2: 27/2 på Reppu och 1/3 på
Automationsteknik

Klicka här för att se fler bilder och
material från våra träffar: dold sida

Vi planerar Internationaliseringsträffarna. För att de ska bli så bra som möjligt har vi
med hjälp av EKN och Business Sweden tagit reda på vad ni behöver. Vi återkommer.
Vi är här för er skull, så vi vill gärna att ni hör av er med tankar och frågor!
Hälsningar Misa och Claes

*Välkommen till ett seminarium om GDPR! (Inbjudan har gått ut.)
Den nya Dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018
Magnus Nanne, kommer under en halvdag att gå igenom de viktigaste nyheterna
i reglerna samt reflektera över vilka konsekvenser de medför.
•

Inför seminariet får ni en frågelista med punkter att gå igenom. Detta är
grunden för det som blir er checklista över vad som ska göras inför den
25/5 då GDPR träder i kraft. Magnus kommer att varva föreläsning med
diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.

Har du glömt att anmäla dig? Kontakta Misa på misa.diestel@iucsyd.se
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