Välkommen till ett nytt, spännande industriår 2020

För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här.
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Tack för ett stimulerande utbyte under 2019
Vi på IUC Syd har den stora förmånen att varje år få möta hundratals skånska industriföretag
som vill satsa på utveckling och tillväxt. Ökad automatisering och robotisering, hållbarhet ur
olika aspekter kring miljöfrågor, cirkulära affärsmodeller och långsiktig strategisk
kompetensförsörjning - det är några av alla de områden som varit i fokus under 2019 och som vi
kommer att jobba vidare med under 2020.
Hur ser det ut i ditt företag? Vad är du intresserad av att diskutera med oss, för att driva ditt
industriföretag framåt?
Vi är en mötesplats för skånsk industri, genom större arrangemang som TechDay, men ännu
mer genom alla de träffar i mindre skala som vi erbjuder i våra nätverk och i olika projekt.
Klicka upp vårt medlemserbjudande som du hittar längre ner här i nyhetsbrevet. Där ser du
bland annat de nätverk vi driver, där du tar del av ny kunskap och träffar personer från andra
företag som jobbar inom ditt område och som du byter erfarenheter med.
Alla vi på IUC Syd vill tacka för ett stimulerande utbyte under 2019. Det är tillsammans med er
ute i industrin som vi hela tiden lär oss mer, och kan bidra till en sund, hållbar och stark skånsk
industri.
En riktigt God Jul, och ett nytt spännande industriår 2020!
Camilla Dahlin
VD IUC Syd
www.iucsyd.se

"TechDay är något så ovanligt
som en fungerande mötesplats
för sydsvensk industri"
Ett stort tack alla ni som kom och gjorde
TechDay 2019 till ännu en industridag full av
intressanta möten och nya frågeställningar.
Tack speciellt alla ni som svarat på v å r
utvärdering och gett oss trevligt beröm - som
citatet ovan - och som kommit med bra idéer
kring TechDay 2020!
SE FILM HÄR
Vi ser fram emot fortsatt dialog, kontakta oss
gärna
Läs mer om TechDay 2019 här

Nu kan du planera för ett
utvecklande 2020 - läs vårt
medlemserbjudande
Produktion? Kvalitet och miljö? Inköp och
logistik? Ekonomi? Produktutveckling? Ett
effektivt sätt att utveckla företaget och
diskutera dina utmaningar är att vara med i
våra nätverk. Här ökar du din kompetens,

besöker andra företag och knyter
affärskontakter.
Som medlem hos oss får du tillgång till ny
forskning och utveckling, till projekt och
utbildningar, omvärldsbevakningar och
återkommande behovsanalyser.
Klicka upp vårt informationsblad och läs mer.

Arbetsmarknadskunskap behövs dela med dig av din kunskap
Hittar ungdomarna till ditt företag? Vet de
vilka olika yrkesroller som finns i din
bransch?
Ungdomarna vill vara med och bygga
framtiden, och vi har alla ett ansvar för att ge
dem bästa möjliga förutsättningar för att
kunna göra det. Med Arbetsmarknadskunskap
(AMK) får du som arbetsgivare en dörr in till
skolans värld.
Kontakta oss och berätta om ditt företag, om
era behov och om hur vi tillsammans kan föra
ut kunskap om framtidsmöjligheter inom din
bransch.
Läs mer om Arbetsmarknadskunskap här

Så här säger företag som tar del
av Robotlyftet
"Vi vill skaffa oss kunskap och förståelse för
olika möjligheter och automationslösningar."
"Vi ser fördelen med att någon med rätt
kunskaper kommer utifrån och analyserar
vår process."
"Vi har tagit lärdom och bygger nu upp den
kompetens som krävs för en lyckad satsning
på ökad robotisering."
"Bra att det finns stöd för oss lite mindre
företag, som inte riktigt har kraft att driva
igång förändringen själva ."
Läs intervjuer med tre företag här
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