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Vi arbetar med olika stödinsatser
för affärsutveckling och nya
affärsmodeller.

Vi förmedlar kunskaper och
forskning kring teknikutveckling som är
avgörande för tillväxt inom industrin.

I S3 får företag stöd att utveckla ett affärstänkande kopplat till begreppen cirkulär ekonomi och värdekedjor. En inledande analys ger
en vägledning för hur företaget kan stärka sin
position på marknaden.

ROBOTLYFTET ger ett omfattande stöd för
att göra rätt satsningar inom automation
och robotisering. Kartläggning och analys av
nuvarande produktionsprocess, utbildning i
beställarkompetens och kunskapsmöten är
några av delarna i denna nationella satsning.

Kontakt: Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se | 076-106 00 83
I SKÅNSK INDUSTRIELL
FRAMTID 2.0 hjälper vi företagets ledning att
identifiera, strukturera och ta sig an framtida
utmaningar. Tillsammans tar vi fram en strategi och förankrar en konkret handlingsplan
för verksamheten.
Kontakt: Bengt Gebert
bengt.gebert@iucsyd.se | 073-234 51 58
CIRKULÄR EKONOMI. Affärsutveckling med
cirkulär ekonomi (S3), och Cirkulära Skåne
med fokus på utveckling av produkter och
tjänster med cirkulära egenskaper.
Kontakt: Mats Larsson
mats.larsson@iucsyd.se | 073-355 24 11
BIG SCIENCE SWEDEN hjälper svenska företag att göra affärer med internationella forskningsanläggningar som exempelvis ESS, MAX
IV och CERN. Vi förmedlar viktiga kontakter,
bjuder in till studieresor och erbjuder utbildning som stärker företagens möjligheter att
möta anläggningarnas krav.

Kontakt: Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se | 076-106 00 83
INVENTOR är vår nya industriella utvecklingsverkstad i Lund. Här finns ett tvärvetenskapligt team som är beredda att analysera ett
företags idéer och utmaningar, göra praktiska
tester och simuleringar och skapa underlag
för beslut – kan detta bli en hållbar affär?
Kontakt: Camilla Dahlin
camilla.dahlin@iucsyd.se | 076–185 81 68
I CAR (Creating Automotive
Renewal) bygger vi 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 dess infrastruktur.
Kontakt: Mats Larsson
mats.larsson@iucsyd.se | 073-355 24 11

Kontakt: Frida Tibblin Citron
frida.tibblincitron@
bigsciencesweden.se | 076-144 33 81
TECHDAY är vår årliga konferens för industriell framtidsspaning. Det är en träffpunkt för
industri- och teknikföretag som vill följa forskning, lyfta blicken och diskutera industrins
utmaningar och möjligheter.
Kontakt: Richard Greyling
richard.greyling@iucsyd.se | 076-864 99 02
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Vi gör insatser för att säkra
strategisk kompetensutveckling
och kompetensförsörjning.
SMART INDUSTRIKOMPETENS 2.0 erbjuder
insatser inom strategisk kompetensutveckling, för såväl medarbetare som ledning. Här
arbetar vi med individuella utbildningsinsatser, ledningsnätverk och workshops.
Kontakt: Richard Greyling
richard.greyling@iucsyd.se | 076-864 99 02
Kompetensbrist hotar att hålla tillbaka innovation och tillväxt. I satsningen RIGHT kartlägger vi tillsammans med företaget dess
befintliga kompetens och önskad kompetens
– hur ser gapet ut? Därefter skapas handlingsplan för kompetensplanering och nästa
steg.
Kontakt: Joakim Thureson
joakim.thureson@iucsyd.se | 073-234 51 58

KOMPETENSRÅD TEKNIK/INDUSTRI Kompetensrådet arbetar i samverkan, både strategiskt och praktiskt, för olika lösningar som
kan hjälpa regionens företag med återväxt
av arbetskraft och ny kompetens. Rådet
arbetar med spridning och kunskapsöver
föring mellan industrin och olika aktörer.
Kontakt: Annhild Månsson
annhild.mansson@iucsyd.se | 070-773 56 55
I PRIS – PRAO I SKÅNE ger vi stöd till indu
striföretag för att öka deras möjligheter att ta
emot ungdomar i prao – praktisk arbetslivsorientering. Prao-arbetet är ett sätt att stärka
samverkan mellan skola och näringsliv. Vi
arbetar också med att öka kännedomen om
yrkesförberedande utbildningar, och med att
upprätta en bank med exempel på prao och
branschmodeller.
Kontakt: Annhild Månsson
annhild.mansson@iucsyd.se | 070-773 56 55

Kompetensförsörjningen är en utmaning
för industrin. Olika insatser för att öka ung
domars intresse att välja industrin som
framtida arbetsplats behövs. AMK (Arbetsmarknadskunskap) erbjuder inspirations
föreläsningar ute i skolorna och visar på olika
utbildningsvägar. Vi skapar mötesplatser där
industriföretag och skolor kan träffas och byta
erfarenheter.
Kontakt: Christine Harde
christine.harde@iucsyd.se | 073-350 30 11
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BAS-medlemskap:

PLUS – Aktuella nätverk 2020

¤ Behovsanalys: Vi kommer ut till er årligen och
genomför en behovsanalys i syfte att stötta och
stärka er position och rekommendera vägar och
insatser som är rätt i tiden utifrån de behov ni
har.
¤ Forskning och utveckling: Vi kopplar ihop
ert företag med relevant expertis och ni möter
forskare på olika Teknik-workshops för diskus-		
sioner kring ny teknik och forskning.
¤ Utbildning: Vi fångar upp behov från ert företag
och övriga medlemmar, samordnar och 		
erbjuder utbildning i er närhet.
¤ Techday: Ni får årligen en inbjudan till Techday –
årets viktigaste mötesplats för diskussioner kring
industriella framtidsspaningar.
¤ Omvärldsbevakning: Ni får återkommande 		
omvärldsbevakningar kring händelser och 		
trender som kan påverka industrin – både stora,
globala trender och mer lokala.
¤ Prioriterat deltagande i projekt: Som medlem
har ni förtur till deltagande i projekt som vi på
IUC Syd driver.
¤ ARBETSMARKNADSKUNSKAP (AMK): Genom
ert medlemskap är ni del av ett långsiktigt, 		
strategiskt arbete för en stabil kompetens-		
försörjning i vår region. Våra kommunikatörer
pratar med unga ute i klassrummen om jobb
och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv.

Plusmedlemskap innebär att ni får basmedlemskapet
samt deltagande i alla våra funktionsnätverk. Syftet med
nätverken är att träffa andra företag och personer som
jobbar inom samma funktion/roll som du själv. Du breddar
ditt kontaktnät, utbyter erfarenheter, tar del av ny kunskap
och diskuterar vardagens utmaningar.
¤ Produktion
¤ Produktutveckling
¤ Teamledare
¤ Underhåll
¤ HR
¤ Ekonomi
¤ Kvalitet och miljö
¤ Inköp och logistik
¤ LEAN
¤ Ledning och organisation
¤ Monitor
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Vid intresse och behov från industrin startar vi nya nätverk.

KONTAKT
IUC Syd AB
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
www.iucsyd.se
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IUC SYD är en medlemsorganisation
och en mötesplats för industriell
utveckling, tillväxt och samverkan.
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