Nyhetsbrev IUC Syd, juni 2018

För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Industrikluster IUC Syd...
IUC Syd är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. Vi är ett av tio
kluster som utvecklar det skånska näringslivet.
Läs mer här

IUC Syd – Nyhetsbrev juni 2018
Vad blir nästa stora forskningsområde? Kanske hur vi i Sverige bättre utnyttjar
överskottsvärme? Den ovanliga hettan denna försommar kan säkert påskynda nya
innovationer. Innovationsförmåga och innovationskraft är ständigt i fokus i vårt dagliga
utvecklingsarbete ute i de små och medelstora industriföretagen.
En bra förutsättning för innovation är nyfikenhet, nya möten och nya intryck. Vi kommer att
vara på plats under Almedalen för att lyssna, lära och möta människor som liksom vi brinner
för industrins utvecklingsfrågor. Möt oss där! Ska vi boka in en träff? Klicka här för
kontaktuppgifter.
Innan sommarstiltjen tar vid jobbar vi på i såväl pågående som nya projekt. Läs här nedan om
en del av allt spännande som är på gång.
Och sedan – en riktigt skön sommar!
Industrikluster IUC Syd

TECHDAY 28 september 2018
- ANMÄLAN ÄR ÖPPEN
I september är Techday tillbaka, vår
återkommande konferens och mötesplats för
industriella framtidsspaningar.
Här låter vi företag träffas för att diskutera
industrins utmaningar och möjligheter.
Årets tema för Techday är Industrin MÄNNISKAN -Tekniken. Den snabba
förändringstakten driver på snabba skiften – inom teknik, säkerhet, hållbarhet. Och vad händer
med människan i alla dessa skiften?
Lyssna på företag, trendspanare, forskare och experter. Diskutera med andra som liksom
du vill hålla dig uppdaterad. Fånga upp kunskap som kan påverka ditt företag eller din
organisation. Markera fredagen den 28 september, Techday i Malmö. ANMÄL DIG HÄR
VÄLKOMMEN!
Kontakt: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168

Strategisk
kompetensutveckling med
mångfaldsperspektiv – en
överlevnadsfråga
Platser kvar i nytt projekt – Smart
Industrikompetens 2.0
Hur kompetensutvecklas hela företaget –

såväl ledning som anställda – så att alla har
relevanta kunskaper för att jobba mot
företagets strategiska mål?
Och hur skapar vi attraktiva arbetsplatser där alla medarbetare ser en framtid med goda
utvecklingsmöjligheter?
NY START 2019, Strategisk Industrikompetens 2.0 - kontakt: Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se,
0706-841937. Läs mer om Smart industrikompetens här.
Smart industrikompetens genomförs med finansiellt stöd av Europeiska socialfonden
Läs mer här!

Vem ska jobba i ditt företag
i morgon? Bli ett
Industrinattsföretag!
Svårt att hitta en svetsare, en
maskinmontör, en industrielektriker?
Industriföretagare: Utnyttja möjligheten
att visa upp ditt företag, möta ungdomar, knyta nya kontakter med andra industriföretag.

Industrinatt i Malmö 10/10, Helsingborg 24/10.
Kontakt: Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, 0733-503011.
Region Skåne, MalmöLundregionen, Helsingborgs stad, Sparbanksstiftelsen Skåne, Swedbank,
Sparbanken Skåne och en rad samverkanspartner stöttar Industrinatten 2018
Läs mer här!

CAR – gå med i nätverket CAR
för elfordon
IUC Syd startar i samarbete med åtta andra
partners runt Södra Östersjön
elfordonsprojektet CAR (Creating Automotive
Renewal).
Målet är att bygga upp ett nätverk av
organisationer och företag som vill driva
utvecklingen av elfordonssystem i Sverige,
Danmark, Tyskland och Polen. Är ni intresserade av att bli medlemmar i nätverket?
Den 11 september arrangerar vi en första nätverksträff i Mamö - Se program och inbjudan här!
Kontakt: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411
CAR genomförs med finansiellt stöd från EU genom Interreg South Baltic

Lär mer här!

Big Science Sweden – när du
vill leverera till
forskningsanläggningar
Big Science Sweden hjälper svenska företag att
ta hem beställningar av avancerad
utrustning och kvalificerade tekniktjänster
från Big Science-anläggningar.
Vill du få stöd i dina ambitioner att leverera
till anläggningar i Sverige eller ute i världen?
Big Science Sweden kan knyta ihop ditt
företag med rätt kontaktpersoner på
anläggningarna.
Följ vad som händer: www.bigsciencesweden.se
Kontakt: Frida Tibblin Citron, frida.tibblincitron@bigsciencesweden.se, 0761-443381.
Big Science Sweden finansieras av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket
Läs mer här!

Digitalisering? Ja, absolut – du
får stöd i INDIGO
Digitalisering är en av de största
drivkrafterna för industri- och teknikbolagens
utveckling och framgång. Över hela Sverige
arbetar IUC-bolagen med att stötta
industriföretag att hitta rätt väg för
digitalisering.
Genom projektet INDIGO får företag i Skåne möjlighet att coachas 20 timmar, gå på tre
kunskapsseminarier och göra ett studiebesök på ett mindre industriföretag som ligger i framkant

vad gäller digitalisering av verksamheten.
Kontakta Linda Håkansson, 0761-06 00 83, linda.hakansson@iucsyd.se eller Joakim Thureson
0732-34 51 58, joakim.thureson@iucsyd.se
INDIGO genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Skåne
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