Nyhetsbrev IUC Syd, September 2020

För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Ta vara på alla fantastiska
möjligheter till utveckling i ditt
industriföretag
Vi har gått in i en intensiv höst med flera
stora satsningar för att ge stöd till dig som
industriföretagare.
Den tuffa perioden under våren och
sommaren har självklart varit pressande,
men har också fört med sig nya insikter och
en vilja att bygga upp en bättre beredskap,
en större öppenhet för att tänka om, tänka nytt och kanske helt ställa om verksamheten.
Utmaningarna har gynnat kreativiteten. Den kraften ska vi ta tillvara när vi nu arbetar
tillsammans med våra industriföretag för att diskutera behov och för att skräddarsy effektiva
stödinsatser. Läs vidare här i nyhetsbrevet om några av höstens projekt, och välkommen att
höra av dig för mer information och för att berätta om just era utmaningar.
Fortsatt fin höst!
Camilla Dahlin
Vd IUC Syd, camilla.dahlin@iucsyd.se

Var står ditt företag om två år?
Utnyttjar du den nya tekniken?
Inom en omfattande satsning - Skånsk
industriell framtid 2.0 - kan du som
industriföretagare i Skåne få en analys av ditt
företag med fokus på företagsutveckling och
ökad lönsamhet.
Vi kommer ut till dig! Tillsammans går vi
igenom utmaningar och möjligheter.
LÄS MER HÄR

CoSkill: Utbildningar för en digital
omställning
Genom projektet CoSkill får ditt företag
tillgång till ett brett utbud av utbildningar
kopplade till en digital omställning – utifrån
era behov.
Projektet är öppet för SME-företag och även
större företag i Skåne och Blekinge.
LÄS MER HÄR

Spira Skåne: Utveckla, ställ om,
tänk nytt
Väx med Spira! Vill du satsa på att ställa om,
tänka nytt och utveckla ditt företag? I Spira
Skåne får du kostnadsfritt stöd för att jobba
mot en smart och hållbar tillväxt.
Tillsammans analyserar vi företagets behov,
kopplar ihop er med experter inom ert
område, och bjuder in till nätverksträffar med
företag, med finansiärer och andra strategiska
parter.
LÄS MER HÄR

Ny Teknikworkshop 13

november! Tema
produktionsinnovation
Har ni framtidssäkrat er produktion? Tar ni
tillvara medarbetarnas kreativitet och
kompetens till fullo? Har ni
innovationsberedskap som kan omvandla
störningar till lönsamma möjligheter?
Delta i denna workshop och påbörja resan mot
förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i
din produktion!
LÄS MER HÄR

Företag med ny, spännande
teknik deltar i Robotlyftet
Teknikföretaget Azelio har utvecklat en unik
metod för att distribuera och lagra grön
energi. Man bygger nu upp en
produktionsanläggning och har i Robotlyftet
kunnat diskutera olika behov och möjliga
lösningar för automation och robotisering.

LÄS MER HÄR

Big Science Sweden Conference
2020, 24 November
Are you one of the many who had been looking
forward to gathering new momentum at the
BSBF2020 in Granada… only to find it has
been postponed?
Don’t despair! We are pleased to announce that
we are arranging the Big Science Sweden
Conference 2020, on 24 November.
LÄS MER HÄR

IUC Syd söker kommunikatör till
Arbetsmarknadskunskap
Sverige behöver ungdomar som väljer en väg
som leder till jobb. Därför finns
Arbetsmarknadskunskap inom IUC Syd.
Vi är ute bland skolor runt om i Skåne och
träffar ungdomar, skolpersonal och föräldrar.
Nu behöver vi förstärka vårt duktiga team
med ytterligare en kommunikatör.
LÄS MER HÄR

Diploma - utbilda dig när och var
du vill
Individuell distansutbildning är ett smart och
effektivt sätt att höja kompetensen i ditt
förtag. Du kan välja bland 300 olika
utbildningar inom kategorier som
Affärsutveckling, Miljö- och
hållbarhetsarbete, Ledarskap, Försäljning,
LEAN och förbättringsarbete, Ekonomi. Du
kommer att hitta utbildningar som passar ditt
företag!
Genom IUC har du möjlighet att teckna
prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma.

LÄS MER OCH TESTA EN UTBILDNING HÄR
Kontakt på IUC Syd: Kim Appelgren, kim.appelgren@iucsyd.se, 0733-115836
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