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Här kommer Nyhetsbrev 2018 #1 Evenemang
Nedan kan ni läsa mer om våra kommande evenemang

SIK - Smart Industri Kalmar län - Var på HUGGET! Annars är era konkurrenter det…
Under hösten 2017 fick vi besked från ESF-rådet att socialfondsprojektet SIK hade blivit beviljat. Vi
tilldelades 8,7 miljoner kronor från ESF-rådet som täcker 75 % av omslutningen, där resterande
medfinansiering är de företag som anser att de har behov av kompetenshöjning hos sin befintliga
personal och ledning.
Under 20 månader kommer det att finnas möjlighet att gå på alla erbjudna seminarier, kurser och
utbildningar som SME (Små- och medelstora) industriföretag har svarat på i vår enkätutfrågning. Projektet
heter SIK och det står för Smart Industri Kalmar Län, där Smart Industris fokusområde ”kunskapslyft
industri” ligger till grund för syfte och mål med projektet.
Läs mer

Modern automation med kollaborativa robotar, Föreläsning
Välkommen att lyssna på Linus Nyman från Cobotech som informera om attraktiv och modern automation
med kollaborativa robotar från Universal Robots!

På plats finns en kollaborativ robot från Universal Robots och efter föredraget finns möjlighet att själv
prova att programmera den.
Datum: 7 februari
Tid: 8.00-9.00
Plats: Brofästet, IUC, Gröndalsvägen 19B,
Kalmar
Kostnadsfritt och det bjuds på fika.
Läs mer och anmäl

Produktionslyftets Startprogram våren 2018
Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt.
Avgörande är att ni investerar tid och kraft – och att ni uthålligt kan driva en linje! Välkommen till
Produktionslyftets Startprogram i Kalmar län med start den 15 mars 2018.
I startprogrammet arbetar ni utifrån tema "Lean (effektivitet och förändringskraft)" tillsammans med ett
antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter.
Mer info om upplägget, kostnad och hur du anmäler dig finns här

YH-utbildningen Byggnadsingenjör-produktionsledare, start 1 oktober 2018
Byggbranschen har behov av ledare på olika nivåer. Denna utbildning förbereder de studerande till att
axla rollen som ledare på en byggarbetsplats genom bredden på utbildningen och att de studerande får
rika möjligheten till kontakt med konsulter inom branschen som gärna delar med sig av sin erfarenhet och
kompetens.
Läs mer och ansök
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