Inbjudan till
frukostmöte

Framtidens arbetsmarknad
Frukostmöte i Stockholm den 10 november
Den 10 november bjuder Automation Region in till ett
dubbelt frukostmöte kring temat Framtidens arbetsmarknad.
Ylva Wretås, strateg för kompetensförsörjning och
arbetsmarknad, Västerås stad, presenterar rapporten
Framtidens Arbetsmarknad – en teoretisk kunskapsöversikt
som publiserades i september 2015. Rapporten har tagits
fram inom ramen för Samhällskontraktet, ett strategiskt
samarbetsavtal mellan Västerås Stad, Eskilstuna kommun,
Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland och
Mälardalens högskola.

Malin Rosqvist, Hans Hansson
och Ylva Wretås

Malin Rosqvist och Hans Hansson håller ett föredrag om projektet PROMPT som står för
professionell masterutbildning i programvaruteknik. PROMPT leds av Mälardalens högskola i
samverkan med Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska högskola, Göteborgs universitet och
forskningsinstitutet SICS. Att lärosäten samverkar på det här sätter kring utbildning är unikt. Istället för
att konkurrera samlar vi världsledande forskning under samma tak för att tillsammans med branschen
skapa komptensutveckling för yrkesverksamma i mjukvarubranschen i Sverige.
Varmt välkommen!
Gunnar Iggendal, 070-333 65 95, gunnar.iggendal@automationregion.com
Tid: Tisdagen den 10 november, 07.45 - 09.30
Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Stockholm (vid Sergels torg)
Anmälan: Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Agenda
07.45 – Välkommen till Stockholm Business Region – frukosten står framdukad!
08.00 – På gång inom Automation Region och Stockholm Business Region
Gunnar Iggendal och Torbjörn Bengtsson
08.15 – En digitaliserad värld, en ny generation och världens
utmaningar – Vad krävs på framtidens arbetsmarknad?
Ylva Wretås, Västerås Stad
08.45 – PROMPT – skräddarsydda högskolekurser för yrkesverksamma
Malin Rosqvist och Hans Hansson, Mälardalens högskola

Automation Regions aktiviteter i
Stockholm genomförs i samarbete med
Scanautomatic & Processteknik.
Mer information: www.scanautomatic.se

09.15 – 09.30 Mingel med automationskollegor och avslutning
Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små
företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass.
Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens
inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

