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Samverkan för industriell utveckling
Att leda en organisation som arbetar med industrins framtidsfrågor är att hela tiden öppna
dörrar till nya, spännande områden och givande samarbeten. Vår största inspirationskälla är
alla otroligt duktiga industriföretag som vi arbetar med i olika sammanhang – i våra nätverk
och i utvecklingsprojekt.
Det vi främst ger tillbaka till företagen är kunskap, nätverk och kontakter som ger
affärsmöjligheter. Utan samverkan stannar världen. Nationellt och internationellt utbyte
ligger bakom världens toppforskning, och samverkan är avgörande för industriell utveckling
längst ut i det enskilda företaget.
Välkommen att samverka med oss och med andra företag i våra nätverk. Ses vi i myllret under
Skåne Innovation Week?
Vårhälsningar, Camilla Dahlin
VD IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se

Svenska kluster var där, liksom Löfvén och Merkel - samverkan
på hög nivå
”Det är samarbeten som har gjort den svenska industrin så innovativ och dynamisk, det är vi
här för att visa dig under de kommande dagarna” - sa Stefan Löfvén under sitt inledningstal på
Hannovermässan.
Svenska industrikluster träffade tyska klusterkollegor för internationellt utbyte. "Spännande att
upptäcka likheter och skillnader på hur kluster i olika länder arbetar för sina medlemmar",
säger Linda Håkansson från IUC Syd, som hade inbokade möten med en rad tyska
klusterrepresentanter.
Läs om Hannover Messe och internationell samverkan

Skåne Innovation Week
Snart dags för Skåne Innovation Week, 23 - 29
maj. En vecka späckad med möten och
aktiviteter som ger inspiration till innovation
och nya idéer.
Vi på IUC Syd bjuder in till workshops,
diskussioner och föreläsningar inom områden
som kompetensförsörjning (23, 27 och 29
maj), branschöverskridande metodutveckling
(23 maj), produktionseffektivisering med Lean (29 maj) och E-mobilitet (28 maj).
Se mer information här
Kontakt: Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se

Aktuellt: Här får du
professionell hjälp med din
digitalisering
Under våren kan vi erbjuda dig en plats i
INDIGO – vårt uppskattade
coachningsprogram där du och ditt företag får
konkret stöd att arbeta med rätt insatser för
ökad digitalisering.
Se film som förklarar hur vi arbetar!
Mer information här
Kontakt: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se

Aktuellt: Nu erbjuder vi AMK!
Nya möjligheter för din långsiktiga
kompetensförsörjning
IUC Syd vill väcka ungdomarnas nyfikenhet
och intresse för sitt framtida arbetsliv. Vi ökar
nu våra möjligheter genom att erbjuda
Arbetsmarknadskunskap (AMK) - en
brygga mellan näringsliv och skola.
Med våra nya medarbetare, Elin Diener och
Charlotte Olsson, ger vi ger oss ut i skolorna
och inspirerar elever och personal, och vi engagerar företag som liksom vi brinner för både
ungdomarnas och arbetsmarknadens framtid.
Mer information här
Kontakt: elin.diener@iucsyd.se, charlotte.olsson@iucsyd.se

Cirkulärt, smart och lönsamt
IUC Syd driver nu ett projekt där vi erbjuder
ditt företag en fördjupad analys. Målet är
affärsutveckling och ett ökat cirkulärt
tänkande.
Tillsammans diskuterar vi utmaningar och
mål för att öka din lönsamhet, där smartare
användning av resurser kan vara en del.
Kontakt: Linda Håkansson,
linda.hakansson@iucsyd.se
Mer information här

Ut och se hur andra gör!
Ett effektivt sätt att få grepp om nya sätt att jobba, se exempel på ny teknik - är att åka ut och
studera på plats hur andra gör, som har kommit en bit på väg. I vårt Leannätverk gör vi
återkommande studiebesök. I förra veckan åkte vi till VCES - Volvo Cars Engine Skövde som har
gjort en Lean Transformation.
Läs röster från besöket här
Kontakt: Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se.

Smarta strategier, nya affärer
Vad innebär det att delta i IUC Syds industriella utvecklingsprojekt?
”Verktyg för smarta strategier”, ”Öppna möjligheter för affärer”, ”Reflektera över hur vi
jobbar”, ”Diskutera våra styrkor och vägar framåt”, ”Lära känna andra företag”
I våra utvecklingsprojekt delar vi med oss av kunskap och forskning, men minst lika viktigt för
deltagande företag är att dela erfarenheter, att besöka varandras verksamheter och hitta
samverkansmöjligheter. (Bild från Höganäs Verkstad). Läs intervjuer med några deltagande
företag här
Kontakt: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se

Kommande datum att ha koll på:
23 april: Första nätverkträffen i vårt Produktionsnätverk
25 april: Första träffen för nätverket Kvalitet och miljö
8 maj: Nätverksträff i CAR - Creating Automotive Renewal
9 maj: Big Science Morning – nätverkande frukostmöte
9 maj: Kickstart Digitalisering, Lund
16 maj: Inspirationsseminarium med Leanspel
22 maj: Bolagsstämma och årsmöte, IUC Syd
23 maj: Metodworkshop mellan kreativa näringar och industrin
23 maj: På spaning efter framtida arbetstagare, Landskrona
27 maj: På spaning efter framtida arbetstagare, Kristianstad
29 maj: På spaning efter framtida arbetstagare, Malmö
28 maj: Hur utvecklar vi e-mobiliteten i Skåne – diskussion
29 maj: Jobba smartare – prova på Lean
13 juni: Big Science Morning – nätverkande frukostmöte
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