Framtid teknikföretag!
IUC Norrbotten i samverkan med Teknikcollege Norrbotten inbjuder till en
inspirationsdag om framtiden inom olika teknikbranscher i Norrbotten.
Några av regionens ledande företag inom trä, verkstad, elektronik, gruvnäring
och teknikkonsulting ger sin bild av nuläget och branschens behov under de
närmaste åren. Teknikcollegeeleverna ger sin bild av vad som gör ett företag till
en attraktiv arbetsgivare.
Dagen innehåller även ett inspirerande föredrag om hur man bygger sitt eget
varumärke, samt en utmanande övning som ställer höga krav på samverkan
mellan medverkande ungdomar och företag.

Luleå 31/5, Elite Stadshotellet
Tid: Kl. 08.30 – 15.30

Välkommen till en inspirerande dag om framtiden!
Anmälan senast 25 maj till: info@iucnorrbotten.se
Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på frukt, fika och lunch.
Tillgänglighet
För oss är det viktigt att alla kan delta. Är du allergisk mot något, har diabetes eller äter
glutenfritt, låt oss veta det. Meddela också om du har behov av tillgänglighetsanpassning
på grund av funktionsnedsättning, exempelvis av hörslinga. Tänk på att inte använda
parfym eller andra doftande produkter.
Genomförs med stöd från ESF‐ projekt PLUSS som riktar sig till befintligt anställda inom elektronik‐, trä‐ och verkstadsindustrin i
Norrbotten och Västerbotten. Samarbetande organisationer:

PROGRAM
Moderator: Charlotte Lindmark
08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning, Charlotte Lindmark

09.10

Information om PLUSS/IUC Norrbotten, Åsa Tjärnberg

09.15

Information om Teknikcollege Norrbotten, Tommy Töyrä

09.30

Utmaning/ tävling, tävlingen sker i grupper om ca 5 personer som
löser en klurig uppgift tillsammans

10.30

PAUS

10.45

”Att bygga sitt eget varumärke”, Maria Lindfors, TRR

11.40

Facebook Fredrik Kallioniemi, verksamhetschef Aurorum Luleå

12.00

LUNCH

12.50

Abelko, Anders Lindgren VD

13.10

Teknikkonsulterna Jesper Lindgren, WSP

13.30

BAC Jarkko Erikshammar, industridoktorand

13.50

SSAB Luleå Agneta Ekman, Personalutvecklare

14.10

PAUS

14.30

Teknikcollegeeleverna ger sin bild på vad som gör en
arbetsgivare attraktiv

14.50

Dialog kring utvecklad samverkan mellan företagen och
Teknikcollege, representanter från Teknikcollege och företagen
diskuterar hur samverkan kan utvecklas ytterligare

15.30

Avslutning

Genomförs med stöd från ESF‐ projekt PLUSS som riktar sig till befintligt anställda inom elektronik‐, trä‐ och verkstadsindustrin i
Norrbotten och Västerbotten. Samarbetande organisationer:

