Sommarhälsning från IUC Syd, juni 2020

För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Våren då vi lärde oss att vända
blicken utåt, och ställa om
Under 2020 tar vi stora kunskaps- och
tekniksprång som en konsekvens av att
arbeta med helt nya förutsättningar. Vi
inser betydelsen av att bevaka vad som
händer i vår omvärld för att kunna skapa en
bättre beredskap och klara snabba
omställningar.
IUC Syd har bjudit in till en rad webbinarier
där vi förmedlat kunskap och inspiration.
Ett av webbinarierna handlade precis om
detta, hur industrin kan ställa om och bli mer resilient. Läs mer i en notis här nedan.
Under våren har vi också lagt mycket tid på att intervjua industriföretag för att få en bild av
aktuella behov. Vi har ansökt om möjligheter att driva projekt för att kunna ge stöd just inom de
områden som företagen behöver utveckla. Resultatet är att vi till hösten kan erbjuda en rad nya
insatser inom bland annat kompetensutveckling, affärsutveckling och digital omställning.
Kontakta oss gärna för närmare information.
Vi hoppas att vi snart kan träffas fysiskt i våra olika nätverk, men webbinarierna kommer
fortsatt att vara viktiga mötesplatser. Hör av dig med tankar och tips på teman för kommande
webbinarier.
Nu går vi in i sommar- och semestertider. Vi får se till att hålla avstånd på bryggor och stränder
och hålla både oss själva och omgivningen friska så att vi kan njuta av ledighet, vila och samla
krafter inför en förhoppningsvis mindre coronapåverkad höst.
Vi på IUC Syd önskar er alla en riktigt fin sommar!
Camilla Dahlin
Vd IUC Syd, camilla.dahlin@iucsyd.se

Ställ om, håll ut, bli resilienta
Heléne Olsson från Kairos Future analyserar
konsekvenserna av den turbulens som
coronapandemin förorsakat. Vad är det
egentligen som är viktigast just nu?
Vi behöver ha kapacitet att hålla ut, skapa
maximal nytta av den uppkomna situationen,
och tänka nytt och innovativt för att bli
hållbara över tid.
LÄS MER HÄR

1 juli: World Class Materials
Innovation
Under sommaren finns möjligheter till möten,
inspiration och kunskap, trots ett inställt
Almedalen.
Koppla upp dig och följ intressanta seminarier
och debatter. Den 1 juli kan du lyssna på en
panel som diskuterar under rubriken:

World Class Materials Innovation:
Creating capacity to support businesses
to leverage from the investments in
infrastructure.
LÄS MER HÄR

TechDay 2020 blir Techday 2021!
2020 är på många sätt ett annorlunda år. Vi
ställer om, är kreativa och jobbar intensivt
med kommunikation och möten genom nya
kanaler och ny teknik.
Under en TechDay vill vi låta våra besökare få
möta inte bara en rad föreläsare, utan också
utställare och andra företag, för spontana
diskussioner, nya möten och för
nätverksbyggande.
Vi har därför beslutat att TechDay 2020 blir TechDay 2021. Då ser vi fram emot att
coronaviruset har släppt sitt grepp om Sverige och omvärlden, och att vi kan väkomna er alla
till Malmö igen!
"TechDay är något så ovanligt som en fungerande mötesplats för sydsvensk industri"
Titta in på TechDay 2019 här

Fokus på hållbarhet i
affärsstrategin
Företag som vill vara fortsatt framgångsrika
måste visa, i ord och handling, att man har
integrerat mål om ökad hållbarhet i sin
affärsstrategi.
Det kommer att vara avgörande för företagets
profil, för investeringsvilja i företaget och för
möjligheten att vara en attraktiv framtida
arbetsgivare.
Under ett av våra webbinarier gav Eva Vati
från Vati of Sweden konkreta råd till skånska industriföretag som vill säkra en hållbar framtid.
LÄS MER HÄR

Givande guidning i robotdjungeln
Hur ska man som företag hitta rätt väg och
rätt lösningar på resan mot ökad automation
och robotisering?
På ett av våra webbinarier denna vår,
arrangerad inom ramen för Robotlyftet, fick
vi ett bättre grepp om var man börjar, om
olika typer av robotinstallationer, om det senaste som är på gång inom ny teknik, och om vilka
stöd ett företag kan få under sin automationsresa.
LÄS MER HÄR
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