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Seminarium den 23 januari

Att rekrytera mångfald i Sverige
Välkommen till ett seminarium om matchning mellan utländsk 
ingenjörskompetens och behovet från svenska automationsföretag.
Vad behöver våra företag och hur finner vi kompetensen? Behövs det 
kompletterande utbildning och vad finns för stöd att söka? Genom att delta i 
detta seminarium får du inblick i vilken typ av utländsk ingenjörskompetens 
som finns att tillgå i Sverige. Arrangemanget stöds förutom av Automation 
Region även av Jobba i Västerås och Västerås Science Park.
Tid: Onsdag den 23 januari 2013 · 08:00-11:30 
 (gemensam lunch 11:45-13:00 för de som vill diskutera vidare)
Plats: Automation Center · Västerås
Program:
	 •	 Introduktion
	 •	 Skillnader	och	likheter,	en	diskussion	om	mångfald
	 •	 Högskoleverket:	Hur	bedöms	utländska	utbildningar?
	 •	 Nationell	matchning	–	Arbetsförmedlingen	och	enheten	för 
  nationella kunder (Soledad Grafeuille)
	 •	 ”Äntligen	jobb”	–	samarbetet	med	Swedbank,	hur	fungerade 
	 	 det	i	praktiken,	vad	är	vinsterna	för	företaget	och	samhället?
	 •	 Kungliga	Tekniska	högskolan:	Svenska	för	ingenjörer
	 •	 Hur	går	vi	vidare	–	kontaktvägar,	vart	vänder	jag	mig?
Deltagare:
	 Suzana	Dimitrescu	–	Soledad	Grafeuille/Arbetsförmedlingen
	 Patricia	Kempf	–	Swedbank
	 Henrik	Bohman	–	Swedbank
	 Kungliga	Tekniska	högskolan
	 Högskoleverket.
Glöm inte att anmäla dig så att vi kan beställa fika – anmäl dig senast den 
16 januari på www.automationregion.com!

Kontaktperson
Helena	Jerregård,	processledare	
Automation Region 
021-10 70 13 
helena.jerregard@ 
automationregion.com

Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande	exportandel,	men	
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft.	Tankarna	inom	
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att	styra,	övervaka	och	följa	upp	
processen. Automation ger oss de 
verktyg som behövs för långsiktigt 
säker produktion med uppfyllda 
miljökrav. Mälardalen är en ledande 
region	för	automation.	Här	har	
stora och små företag samlats 
i mängd 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. Läs mer 
om oss och våra aktiviteter på vår 
hemsida enligt nedan.

www.automationregion.com


