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Här kommer Nyhetsbrev 2017 #1 Påminnelse  Evenemang
Nedan kan ni läsa mer om våra kommande evenemang

Aktuellt  Kommande evenemang!
Digitalisering inom tillverkning  Industri 4.0 och kollaborativa robotar  Föreläsning. 27 februari
Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering
står högt på agendan idag och inom industrin talar man om industri 4.0, den fjärde industriella
revolutionen. Läs mer
Kompetenshöjande nätverk, seminarieserie. Våren 2017
Efter önskemål från företagen erbjuder Tekniknätverk Syd och Linnéuniversitetet ett kompetenshöjande
nätverk i sydost regionen. Vid fyra tillfällen under våren har du möjlighet att få nya perspektiv, kunskaper
och kontakter – träffarna kommer att ha olika teman och leds av Daniel Olsson från Ilenio samt
föreläsare från Linnéuniversitetet. Läs mer
Projektledarutbildning. 89 mars, 2223 mars och 1113 april
IUC Kalmar län håller utbildning i "Framgångsrik Projektledning" Läs mer
Lär dig öka ditt resultat med hållbarhetsarbete! ABCDworkshop. 9 mars
Redan år ett kan du säkra din organisations tillväxt, långsiktighet och konkurrenskraft! Vi vill visa dig
vägen till ökat resultat och plocka fram affärsnyttan av hållbarhet. Välkommen på ABCDworkshop! För
tidigare ABCDdeltagare, välkomna på lunch och nätverka! Läs mer
Välkommen till en workshop i additiv tillverkning i metall! 14 mars
IUC Kalmar län bjuder tillsammans projektet "Produktion2030" in till en Workshop för små och
medelstora företag som vill utvärdera möjligheterna med additiv tillverkning i metall. Syftet med
workshopen är att deltagarna ska arbeta igenom hela processen från idé och design till produktion av
detaljer i metall. Deltagarna får under dagen utveckla sina egna case och ta hjälp av specialister från
universitet, institut och företag. Läs mer

På vår hemsida finns en rubrik som
heter Aktuellt och där kan du alltid läsa om
spännande frukostmöten, nätverksträffar,
utbildningar, mässor, nyheter inom
teknikbranschen och mycket annat.

teknikbranschen och mycket annat.
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