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IUC Syd är
en mötesplats
för industriell
utveckling, tillväxt
och samverkan.
Vi stärker Skånes
industriföretag
genom olika insatser
med fokus på
Affärer, Teknik och
Kompetens.
AFFÄRER
Vi ger företagen stöd i sin
affärsutveckling, vi diskuterar
nya affärsmodeller.
TEKNIK
Vi är en länk som ser till att ny
forskning och spetsteknologi når
ut till industriföretagen.
KOMPETENS
Vi arbetar med hållbar,
strategisk kompetensutveckling
och kompetensförsörjning.

AFFÄRER

TEKNIK

Som deltagare i projektet S3 får företag stöd att utveckla
ett affärstänkande, med utgångspunkt i begreppen
cirkulär ekonomi och värdekedjor. En inledande analys
ger en tydlig vägledning för hur företaget kan förstärka sin
position på marknaden.

Som deltagare i INDIGO får ditt företag
stöd för ökad användning av digital teknik.
Projektet erbjuder tre kunskapsseminarier
tillsammans med andra företag, och 20
timmars individuell coachning, upplagda efter
ditt företags specifika behov.

Kontakt: Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se | 076-106 00 83
I projektet SKÅNSK INDUSTRIELL
FRAMTID hjälper vi företagets ledningsgrupp att ta
fram en strategi för att identifiera, strukturera och ta sig
an framtida utmaningar. Under 25-30 timmar arbetar
vi tillsammans för att skapa strategin och förankra en
konkret handlingsplan i verksamheten.
Kontakt: Bengt Gebert
bengt.gebert@iucsyd.se | 073-234 51 58
Tillsammans med sju kommuner i Skåne driver
Hållbar Utveckling Skåne (HUT) och IUC Syd projektet
CIRKULÄRA SKÅNE. Här arbetar vi med
utveckling av produkter och tjänster med cirkulära
egenskaper, som sedan kommunerna kan handla upp.
Kontakt: Mats Larsson
mats.larsson@iucsyd.se | 073-355 24 11

BIG SCIENCE SWEDEN ger företag hjälp att

göra affärer med stora forskningsanläggningar som ESS,
MAX IV och andra anläggningar runt om i världen. Vi
förmedlar viktiga kontakter, bjuder in till studieresor och
erbjuder utbildning som stärker företagens möjligheter
att möta anläggningarnas krav.
Kontakt: Frida Tibblin Citron
frida.tibblincitron@bigsciencesweden.se | 076-144 33 81

Kontakt: Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se | 076-106 00 83

Under våren kommer vi att bjuda in till
workshops och seminarier inom A/R
(Automation/Robotisering). Vi åker också ut
till företag och gör analyser av flöden för att
identifiera smarta automationslösningar.
Kontakt: Camilla Dahlin
camilla.dahlin@iucsyd.se | 076-185 81 68

I KICKSTART får du en bild av
digitaliseringens möjligheter och konkret hjälp
att identifiera strategier som stärker företagets
affärer. Under en heldag och två halvdagar får
du ny kunskap och deltar i workshops med
givande erfarenhetsutbyte och studiebesök.

I projektet CAR (Creating Automotive
Renewal) bygger vi upp ett nätverk av
företag, organisationer och andra aktörer
som på olika sätt vill delta i diskussioner
kring framtida transportsystem. Fokus
ligger på omställningen till eldrivna fordon
och infrastrukturen runt detta.

Kontakt: Jenny Bramell
jenny.bramell@iucsyd.se | 070-962 91 50

Kontakt: Mats Larsson
mats.larsson@iucsyd.se | 073-355 24 11

KOMPETENS
SMART INDUSTRIKOMPETENS
är ett tvåårigt projekt där ditt företag arbetar
med strategisk kompetensutveckling, för
såväl medarbetare som ledning. Individuella
utbildningsinsatser, ledningsnätverk och
workshops är några av insatserna.
Kontakt: Misa Diestel
misa.diestel@iucsyd.se | 070-684 19 37

Industriell framtidsspaning – TECHDAY är vår stora
årliga framtidskonferens, en träffpunkt för industri- och
teknikföretag som vill följa forskning, lyfta blicken och
diskutera industrins utmaningar och möjligheter.

Brist på kompetens hotar att hålla
tillbaka innovation och tillväxt i många
industriföretag. I projektet RIGHT
kartlägger vi befintlig kompetens och önskad
kompetens – hur ser gapet ut?

Kontakt: Richard Greyling
richard.greyling@iucsyd.se | 076-864 99 02

Kontakt: Joakim Thureson
joakim.thureson@iucsyd.se | 073-234 51 58

Att säkra sin framtida KOMPETENSFÖRSÖRJNING är en stor utmaning

för industrin. Brist på ny kompetens kan
bli ett hinder för utveckling och tillväxt i
många industriföretag. Vi arbetar med olika
insatser för att öka ungdomars intresse att
välja industrin som framtida arbetsplats:
Vi håller inspirationsföreläsningar ute i
skolorna, vi arrangerar studiebesök på
företag och vi skapar mötesplatser där
industriföretag och skolor kan träffas och
byta erfarenheter.
Kontakt: Christine Harde
christine.harde@iucsyd.se | 073-350 30 11

