Hur hänger du och ditt företag
med i dagens snabba
förändringstakt?
OMVÄRLDEN –––> FÖRETAGET –––> ROLLEN

NÄTVERKSTAN
Från bra till bättre! Vi vill bidra till att utveckla den viktigaste resursen
hos företagen, nämligen människorna. Genom våra nätverk kan du
som deltagare bredda ditt kontaktnät, utbyta erfarenheter, diskutera
utmaningar i vardagen och ta del av nya kunskaper.
Vi driver idag tio nätverk och arrangerar
diverse seminarier årligen för anställda på
Sjuhärads industri- och teknikföretag.
Grundtanken med nätverken är
kompetenshöjning både på individnivå och
företagsnivå, samt att få träffa personer med
liknande funktioner på andra företag. Genom
återkommande träffar skapas en kultur där vi
kan hjälpa varandra att utvecklas. Nätverkens
innehåll 2020 riktar sig mot att skapa
bättre förståelse inom den teknikutveckling
och förändringen som råder för att se hur
vi – i våra olika roller – kan använda det

för att kontinuerligt fatta bättre beslut för
verksamheten.
Att ha en förmåga att se runt hörnet och förutspå
mer av vad som kommer påverka oss som företag
är helt avgörande. Påverkas vår affär? Behöver vi
utveckla vår verksamhet och organisation, och i
så fall hur?
Interna träffar varvas med externa studiebesök
och inbjudna föreläsare på aktuella teman. Egna
frågor välkomnas och bemöts med ovärderlig
expertkunskap och nya perspektiv av kollegor
som möter samma utmaningar varje dag.

SAMMANLAGT ÄR VI CIRKA 35 MEDLEMSFÖRETAG
I NÄTVERKSTAN, OCH HAR PLATS FÖR NÅGRA TILL!

VÄRDE – FRAMÅT – ENERGI
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NYHETER FÖR 2020
Inför 2020 har vi på IUC Sjuhärad planerat fyra halvdagar för varje
nätverk, där du kommer träffa yrkeskollegor för att tillsammans utvecklas
inom affärsutveckling och digitalisering inom ditt yrkesområde.
Målet med nätverken är att det vi pratar
om ska vara applicerbart i din roll och i din
verksamhet.
Vi har även valt att samköra olika nätverk för
att skapa bredare förståelse för affären och
för varandra och på så sätt skapa synergier,
idéer som leder till utveckling, ökad samsyn,
tydligare kommunikation mm.
Vid varje träff får ni lyssna på duktiga föreläsare ifrån Andpeople AB som kombineras
med nätverkande, workshop och reflektion.

VÅRA FÖRELÄSARE
I år har vi valt att använda ett företag som
heter Andpeople till att hjälpa till med våra
nätverk. Vi bad dom presentera sig själva:
ANDPEOPLE
Andpeople utgår från Sverige men arbetar
med global konsultation tillsammans med
nationella och internationella kunder.
Tillsammans med våra kunder hittar vi
möjligheter att kontinuerligt förbättra verksamheten och vi utvecklar ledare med starkt
fokus på ledarskap, företagskultur, digitalt
tänkande och innovation.
Läs mer på www.andpeople.se

FÖRELÄSARNA SOM NI
TRÄFFAR I NÄTVERKEN:
ANNE-LIE ALMQVIST
Mångårig erfarenhet av
verksamhetsledning och
utveckling med fokusområden nya affärsmodeller
och digital utveckling för att
framtidssäkra verksamheter och ta nya lösningar till
marknaden. Stort fokus på ledarskapet och att
skapa innovativa organisationer där alla medarbetare driver mot affären oavsett roll.
SUSANNE HAEGERSTAM
Mångårig erfarenhet av
verksamhets- och produktionsledning. Utbildat i
många år inom LEAN och
stort fokus på hur man genom effektiva interaktioner mellan teknik, flöden
och människor kan skapa vinnande team som
driver mot strategi och affär på alla nivåer.
CARIN LJUNG
Mångårig erfarenhet som
finansiell revisor och IT revisor samt ekonomichef och ITchef. Arbetar aktivt med att
hjälpa team att hitta tekniska
lösningar som avlastar merarbete så att organisationer
att kunna fokusera på värdeskapande aktiviteter. Stort fokus även på informationssäkerhet
och laguppfyllnad samt etiska och moraliska
aspekter gällande tekniklösningar.
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VÅRA
NÄTVERKSTRÄFFAR

2020
NÄTVERK

FÖRELÄSARE

TRÄFF 1 ÄMNE

Teamledare
Susanne
Tors 19/3
och
Kl. 12:00
Lean
-16:30
			

TRÄFF 2 ÄMNE

Omvärldsanalys
Tors 14/5 Studiebesök med
inkl. anpassad
Kl. 12:00 fokus på produktion
workshop för
-16:30 och digitalisering.
målgruppen.				

Inköp &
Anne-lie
Tis 10/3 Omvärldsanalys
Tis 19/5 Hållbarhet i affären
logistik och 		
Kl. 12:00 inkl. anpassad
Kl. 12:00 och samverkan med
Kvalitet &
-16:30 workshop för
-16:30 kund. Klimatsmarta
miljö
		 målgruppen.		 materialval och				
					cirkulärekonomi,
					inkl. workshop.
Marknad &
Anne-lie
Fre 13/3 Omvärldsanalys
Fre 15/5
försäljning
Kl. 8:30 inkl. anpassad
Kl. 8:30
och Produkt-13:00 workshop för
-13:00
utveckling
		 målgruppen.		
					
					

Innovation med input
från hela organisationen samt marketing
automation och		
försäljning i en digital		
värld, inkl. workshop.

Produktions- Susanne
Tis 17/3
teknik och
Kl. 12:00
Underhåll
-16:30
		

Internet of Things,
prediktiv information
och automation,
inkl. workshop.		

Omvärldsanalys
Tis 12/5
inkl. anpassad
Kl. 12:00
workshop för
-16:30
målgruppen.		

VD &
Anne-lie
Tis 24/3 Omvärldsanalys
Tis 2/6
platschef
Kl. 12:00 inkl. anpassad
Kl. 12:00
		
-16:30 workshop för
-16:30
			 målgruppen.		
					
Controller & Carin
Tors 12/3
ekonomiKl. 12:00
ansvarig
-16:30
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Affärsutveckling som
bygger på vad vi lärde
oss Dag 1 och hur vi
kopplar det till ansvaret				
i vår egen roll.

Omvärldsanalys
Tors 4/6 Framtidens ekonomiinkl. anpassad
Kl. 12:00 funktion och
workshop för
-16:30 informationssäkerhet.
målgruppen.						

SERVICEAVGIFTER 2020
Samtliga nätverk ingår i serviceavgiften. Delta i alla
nätverken med två personer per år och nätverk.
1-10 anställda:
11-25 anställda:
26-50 anställda:
Över 51 anställda:
Enskilt nätverk, två personer:

9 900 kr
19 900 kr
29 900 kr
39 900 kr
9 900 kr

Avgifterna är exklusive moms.

TRÄFF 3 ÄMNE

Tors 10/9
Kl. 12:00
-16:30
				

TRÄFF 4 ÄMNE

Hur vi skapa en attraktiv
Tors 5/11
arbetsplats och hur vi
Kl. 12:00
skapar engagemang,
-16:30
inkl. workshop.		

Knyta ihop säcken:
- Vad gör vi som företag?
- Vad gör jag i min roll?
- Vilka aktiviteter är relevanta?

Tis 22/9 Studiebesök 3D printing
Ons 4/11
Kl. 12:00 och Internet of Logistics.
Kl. 12:00
-16:30		
-16:30
				

Knyta ihop säcken:
- Vad gör vi som företag?
- Vad gör jag i min roll?
- Vilka aktiviteter är relevanta?

Fre 18/9
Kl. 8:30
-13:00
		
		

Affärsutveckling som
Fre 20/11
bygger på vad vi lärde
Kl. 8:30
oss Dag 1 och hur vi
-13:00
kopplar det till ansvaret		
i vår egen roll.

Knyta ihop säcken:
- Vad gör vi som företag?
- Vad gör jag i min roll?
- Vilka aktiviteter är relevanta?

Tis 15/9
Kl. 12:00
-16:30
		

Målstyrning mot
Tis 17/11
operativa mål för att
Kl. 12:00
samverka med opera-16:30
törer, inkl. workshop.		

Knyta ihop säcken:
- Vad gör vi som företag?
- Vad gör jag i min roll?
- Vilka aktiviteter är relevanta?

Tis 1/9 Teknikutveckling –
Tis 1/12
Kl. 12:00 Internet of Things,
Kl. 12:00
-16:30 AI m.m. Inkl. workshop.
-16:30
				

Knyta ihop säcken:
- Vad gör vi som företag?
- Vad gör jag i min roll?
- Vilka aktiviteter är relevanta?

Tors 27/8 Studiebesök där vi får se
Tors 3/12
Kl. 12:00 automation i administrativa
Kl. 12:00
-16:30 processer.
-16:30
						

Knyta ihop säcken:
- Vad gör vi som företag?
- Vad gör jag i min roll?
- Vilka aktiviteter är relevanta?

5

”
”

Nätverket ger mig chans att skapa
kontakter med andra som arbetar in
samma område som jag själv. Genom
erfarenhetsutbyte ges chans att lära
varandra även om vi kommer från ol
verksamheter. Träffarna ger också b
diskussioner kring de teman som tas
upp. Ett intressant tema från förra å
var utmaningar och möjligheter med
avvikelserapportering.

– Maria R
AP&T Swede
Närverksträffarna är inspirerande och
ger mig ny energi, att dela med sig av
erfarenheter och få stöttning i sina egna
utmaningar skapar värde både för mig
och UBAB. Samtidigt ger det mig en bra
möjlighet att ”hänga med” då man kan ta
del av nyheter i aktuella ämnen.
– Sonny von Schedvin,
Ulricehamns Betong AB

”
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Nätverkstan ger mig och mitt företag e
stor möjlighet till att samverka med an
företag som är med i nätverket. Även o
man inte arbetar inom samma affärsom
är det ett mycket bra sätt att utbyta
erfarenheter och skaffa sig nya insikte
saker och ting som de flesta företag st
på i vardagen. Sen är det ett väldigt br
att knyta kontakt med personer som m
sedan kan höra av sig till om det behöv

– Mattias A
AP&T Swede
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Nätverkstan har för mig
betytt tillgång till en
ovärderlig kunskapsbank
med meningsfullt utbyte
medlemmarna emellan och
där vi tipsar och hjälper
varandra med olika mallar
och lösningar. Kvalitet &
Miljö-nätverket är ett gott
gäng som bjuder på sig
själva och vi har kul på våra
träffar.
– Eva Ferngren-Rosell,
Lideco AB

”

IUC är för mig det personliga nätverket
som stöttar mig med idéer, och i dom
olika nätverken finns en fantastisk
kunskapsbank. Nätverken ger mig
förslag på nya affärsmöjligheter där
alla deltagare bidrar med kunskap
och idéer, och vi känner att vi har
personliga kopplingar till varandras
företag runt om i Sjuhärad.
– Patrik Holm,
Helge Nyberg AB
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Vi får dig att växa och ditt företag
att blomstra genom våra nätverk,
utbildningar och projekt.
JAN ANDERSSON
KONTAKTPERSON FÖR NÄTVERKSTAN
0702-75 23 75 | jan.andersson@iuc-sjuharad.se
LÄS MER:
www.iuc-sjuharad.se
FÖLJ OSS:
@iucsjuharad

@iucsjuharad

