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Industrinatten 2019 – här möter industrin sina
framtida medarbetare
Industrin ligger långt fram inom teknikutveckling, miljö och hållbarhet – områden som
ungdomar sätter högt på sin kravlista för ett framtida jobb. Solcellsdrivna fabriker, miljövänliga
brandskyddsfärger, framtidens cancermediciner - vi ska visa dem industri med spetsteknologi,
bra arbetsmiljöer och utmanande arbetsuppgifter.
NYTT FÖR I ÅR: Make it Work! Vi inleder årets Industrinatt med Make it Work - en mässa full av
prova på-stationer, sorterade under rubrikerna Hälsa-Teknik, Hållbar stad och InnovationUtbildning (se medverkande längre ner).
1000 ungdomar (högstadiet) får vidga sina vyer och upptäcka industrins värld under
Industrinatten 2019. Efter mässan Make it Work, som bland annat kommer att erbjuda
vattenlabb, kemiexperiment och grävmaskinssimulator, väntar bussturer till studiebesök ute
på olika industriföretag och forskningsmiljöer.
Jacob Nilsson, global HR-chef på PolyPeptide i Malmö:
”Vi ser ett långsiktigt samhällsansvar i att visa ungdomar på angelägna och spännande uppgifter inom
industrin. Vi arbetar med peptider, den aktiva ingrediensen i många mediciner, och vi behöver
kemister och ingenjörer som vill jobba med oss i framtiden. Industrinatten är ett bra tillfälle att visa att
vi finns här i Malmö”.
NÄR: Tisdagen den 22 oktober, 11.30 – 16.30
VAR: Slagthuset, Carlsgatan 12 i Malmö. Studiebesök i Malmö/Lund med omnejd (se nedan).
KONTAKT: Välkommen att kontakta Annhild Månsson, annhild.mansson@iucsyd.se, 0707735655 eller Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, 0733-503011, för mer information och
för bokning av plats på buss ut till något av besöken, eller för hjälp med kontakt på
medverkande företag. VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED UT TILL FÖRETAGEN!

Industrinattens olika bussturer går i år till:
Malmö: Kone, Mercedes, VA Syd/Kretseum, Sysav, Mechanum, Sydsvenskans tryckeri, TePe,
Sydsten Malmö, Festo, Bilia, PolyPeptide, Stena Recycling, Promeister, MVB Holding
Lund: Kraftringen, Inventor (IUC Syd), Lunds kommuns IT-avdelning, Industridesign LTH, Ideon
Science Park, Axis, Lunds Renhållning, Repligen, MAX IV, Baxter
Trelleborg: Trelleborgshamn, Reppu, Protega
Staffanstorp: VK Mekaniska, Lantmännen-Swecon
Dalby: Sydsten Dalby
Arlöv: Carbonia

Medverkande under inledande mässa, Make it Work
Tema Hälsa och Teknik: Baxter, VA-Syd, TePe, Coolminds, Word Skills Sweden, Malmö universitetVR-vattenbrist.
Tema Hållbar stad: Kone, Lunds Rehållningsverk, Vattenvetarna, Bona, MVB Holding
Tema Innovation och Utbildning: Malmö Lärlingscenter, TeknikCollege/Pauli Teknikprogram,
Lantmännen/Swecon, Bilia, Sydsten, Promeister, Sydsvenskans utvecklingsavdelning, IF-metall,
Unionen, Arbetsförmedlingen, Sydsvenska Handelskammaren

Varför Industrinatten?
Att klara framtida kompetensförsörjning är en av de riktigt stora utmaningarna för svensk
industri. Att öka ungdomars intresse för ett framtida jobb inom industrin, och för
industriförberedande utbildningar, är därför avgörande för industrins utveckling och
konkurrenskraft. Industrinatten låter ungdomar komma ut på olika industriföretag där de kan
se bredden av olika yrkesroller och karriärvägar, och ställa frågor direkt till olika medarbetare.

Fakta
IUC Syd, Region Skåne och Malmö stad tog initiativet till Industrinatten 2014, och arrangemanget har
genomförts årligen sedan dess. MalmöLundregionens tolv kommuner, flera branschorganisationer och
fackliga organisationer, banker och Arbetsförmedlingen engagerar sig och stöttar årets Industrinatt i
Malmö. Se www.industrinatten.se

Film om Industrinatten här: https://youtu.be/TTZXkZTUDYg
www.industrinatten.se/malmo-lundregionen

