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Fortsatt satsning på en smartare industri - stöd för
industriföretagen
Från nationellt håll ser man vikten av att stötta svensk industri för att klara utmaningar som
teknikomställning och kompetensförsörjning, inte minst för de små och medelstora företagen.
Stora summor satsas nu på fortsatt arbete ute i Sveriges regioner- läs artikel här.
Vi på IUC Syd lägger denna höst mycket tid på att besöka företag, lyssna på behoven och
diskutera möjligheter. Det händer mycket som har betydelse för dig som industriföretagare. Med
teknikskiften följer förändringar i affärsmodeller, i ledarskap, organisation och rekrytering.
Under vår företagsturné berättar vi bland annat om Nätverkstan, vår utvecklade modell av
nätverk för ny kunskap och erfarenhetsutbyte. Läs mer om detta och om värdet av att vara
medlem hos oss.
Är ni ett industriföretag som behöver ett bollplank för att komma vidare, kanske för att ta ett
första steg i ett förändringsarbete? Välkommen att kontakta oss!
Här nedan kan du läsa om en del av det som är på gång hos oss, och få några korta återblickar på
genomförda aktiviteter.
Camilla Dahlin
VD IUC Syd, camilla.dahlin@iucsyd.se
www.iucsyd.se

Big Science Roadtrip med
CERN
NÄR: 13-16/11 2018
VAR: Elmia Subcontractor, Jönköping
Just nu besöker Big Science Sweden Elmia
Subcontractor (13-16 november) i Jönköping,
tillsammans med nyckelpersoner från CERN.
Kontakta Frida Tibblin Citron för information
och frågor.
LÄS MER HÄR

Workshop kring 3D-printing av
metaller
NÄR: 15/11 kl 09.00 - 15.15
VAR: Studio (rum Satellit),
Nordenskjöldsgatan 24, Malmö
Ur innehållet: materialval, design, inköp och
affärsmodeller. Talare från Lunds universitet,
Appivo AB, Uddeholm och Örebro universitet.
Kontakt på IUC Syd: Camilla Dahlin,
camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168
LÄS MER HÄR

Industrivärlden möter
designvärlden
NÄR: 22/11 kl 09 - 12
VAR: Media Evolution City, Malmö
IUC Syd och Media Evolution välkomnar till en
workshop i Malmö. Vi kommer att undersöka hur
industri- och designbranschen kan dra nytta av
varandras sätt att arbeta – både nu och framöver.
Kontakt på IUC Syd: Bengt Gebert,
bengt.gebert@iucsyd.se 0706-863225
LÄS MER HÄR

Frukost med Big Science
Sweden
NÄR: 23/11 kl 08 - 10
VAR: Ideon, Scheelevägen 15, Lund
Ät frukost med oss och möt Mirko Menninga, ESS
och Linda Prata, Max IV som berättar om läget på
respektive anläggning och aktuella
upphandlingar.
Kontakt: Frida Tibblin Citron,
frida.tibblincitron@bigsciencesweden.se
LÄS MER HÄR

Ny mötesplats för industrin
NÄR: 29/11 kl 09 - 17
VAR: Münchenbryggeriet, Stockholm
Hur jobbar vi smartare i svensk industri? Lyssna
på inspirationsföreläsningar från industri,
akademi och det offentliga, få insikter i
företagens utmaningar, delta i workshops!
Chans till fribiljett, klicka här!
Kontakt: Jenny Bramell,
jenny.bramell@iucsyd.se

LÄS MER HÄR

Varför är det så många män inom industrin?
På mångfaldsevent och projektavrundning för Smart Industrikompetens den 8 november fanns
plats för både skratt och eftertanke.
Den framtida kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen, industrins verkligt stora
utmaningar, har stått i fokus för projektet Smart Industrikompetens.
Se bilder och läs mer här

Premiär för Industrinatten i Helsingborg
Vem ska jobba i våra industriföretag i framtiden? I Helsingborg visade företagen upp sig för
ungdomarna.

Industrins framtid står i fokus för Industrinatten. I år kom ca 500 ungdomar till premiären för
Industrinatten i Helsingborg, den 24 oktober. Tretton företag öppnade sina dörrar för
studiebesök.
Se bilder och läs mer här

Rekordpublik på årets Techday
Årets Techday 28 september, med tema Industrin-MÄNNISKAN-Tekniken, och med över 160
personer i publiken, serverade forskning och fakta som manade till såväl eftertanke som
tillförsikt.
Se bilder och läs mer här
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