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Kompetens för tillväxt
Tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft är
en tillväxtfråga för arbetslivet och en nödvändighet
för att behålla vår sociala välfärd. För att säkra
kompetensförsörjningen behöver utbildningsnivån hos
befolkningen höjas och fler utbildningar matchas fram för
att svara upp mot industrins behov. För att nå dit krävs en
helhetssyn på utbildningsväsendet och samspelet med
arbetslivet, ett systemperspektiv som visar på vart insatser bör
riktas och som hjälper oss att se hur vi – med gemensamma
krafter – kan bidra på bästa sätt för att åstadkomma en
hållbar förändring. I detta samspel blir Automation Region en
nyckelspelare.
För att nå en bättre matchning har högskolor, gymnasier och
andra utbildningsanordnare också ett ansvar att inte bara
ta fram populära utbildningar, utan framförallt utbildningar
som leder till jobb. Företagens medverkan för att utveckla
utbildningsutbudet är nödvändig för att garantera kvalitet
och relevant innehåll.

Bra satsningar för att höja
utbildningsnivån och öka
matchningen är redan i gång,
av vilka flera är initierade
av Automation Region;
flera av medlemsföretagen
medverkar till exempel i
yrkeshögskoleutbildningar.
Enligt en färsk rapport uppnår
utbildningar i Västmanland
tillsammans med storstadslänen de bästa resultaten! Det
bådar gott för våra fortsatta gemensamma ansträngningar
för att ta fram och bedriva yrkeshögskoleutbildningar som
ett av flera medel för att säkra kompetensförsörjningen.
Kanske kan det få inspirera till utökat samarbete mellan
utbildningsväsendet och näringslivet i andra sammanhang.
Kerstin Åkerman
Region- och näringslivsutvecklare · Länsstyrelsen

Världens jobbigaste lektion gör det enklare att få jobb
Kan man, på bara 60 minuter, konvertera ett potentiellt
hockeyproffs till en framtida ishockeyspelande
automationstekniker? Med rätt kunskap, energi och
motiverande förmåga; ABSOLUT! Att slå in ett uns av
arbetsmarknadskunskap i en förvirrad tonårshjärna kan
resultera i radikala förändringar. Det grundläggande
budskapet är lika enkelt som det är genialt:
Utgå från jobben!
Det finns jobb därute, massor av jobb, men frågan är om
dagens ungdom är tillräckligt medvetna om vad som krävs för
att få dem? Ungefär en på hundra ishockeyspelare – det vill
säga en procent – kan leva på att spela ishockey på elitnivå i
Sverige, medan i stort sett alla automationstekniker får arbete
efter avslutad utbildning. Är man, som ung idag, villig att ta
chansen/risken?

Läs hela den intressanta artikeln från Jobba i Västerås på
www.automationregion.com.
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Vi hälsar Xdin välkomna!
Xdin AB är ett teknik- och ITkonsultbolag med kunder inom
bland annat energi, verkstad,
telekom, flyg och försvar, olja och gas, medicinteknik och
fordon. De är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Alten
Group, ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag.
Xdin förvärvade nyligen ENEA Experts och har nu 1 100
medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö
(Öresundskontoret), Västerås, Linköping och Virginia
Beach (USA). Läs mer på www.xdin.com.

Night Aut – boka in den 19 juni redan!
Nu är det snart dags igen för Night
Aut, vår traditionsenliga helkväll inför
sommarlovet. Som vanligt är vi diskreta
inför arrangemanget och avslöjar inte
några detaljer, men boka gärna redan nu
in den 19 juni i din kalender. En separat
inbjudan kommer att skickas ut – tider
och anmälan läggs upp på www.automationregion.com.

Hjälp oss utmana tjejer med teknik!
Responsen på ”Hello World” är överväldigande positiv.
Kursen, som vänder sig till gymnasietjejer, spänner över
fyra veckor och arrangeras på Mälardalens högskola i
Eskilstuna och i Västerås. Vi behöver uppdragsgivare
med skarpa projekt – ställer du upp? För mer information
och anmälan se Automation Regions hemsida eller
kontakta karolina.winbo@automationregion.com.

Paketresa till Scanautomatic & Processteknik
I höst arrangeras för andra gången branschmässorna
Scanautomatic och Processteknik parallellt i Göteborg.
Västerås stad, ABB och Automation Region erbjuder ett
mycket prisvärt paket med tågresa i egen vagn, två dagar
på mässan, hotellövernattning och socialt program. Mer
information finns på www.automationregion.com.

Invigning av SICS i Västerås den 15 maj
Tisdagen den 15 maj klockan 09:30 invigs SICS
Västeråskontor på Mälardalens högskola. Medverkar gör
Karin Röding, rektor MDH, Christer Norström, vd SICS,
Ulla Persson, kommunstyrelseordförande Västerås,
Erik Oja, styrelseordförande Automation Region, Sofia
Wallström, länsråd Länsstyrelsen Västmanland samt,
naturligtvis, SICS Västerås nytillträdda vd Helena
Jerregård. För mer information kontakta
helena.jerregard@automationregion.com.

Välkommen till Jobb Shop 2012
Jobb Shop arrangeras på Culturen i
Kopparlunden i samband med Career
Days i Stockholm den 9 september.
Jobb Shops fokus är att locka hit jobbsökande ingenjörer.
Tanken är inte att ingenjörer i Västerås ska byta jobb med
varandra, varför annonsering sker på nationell nivå. Jobb
Shop är ett samarrangemang mellan Jobb Shop Västerås
Science Park, Automation Region och Jobba i Västerås.
Mer information för både utställare och besökare läggs
successivt upp på www.jobbshop.com.

ElektronikExpo den 4 maj
Träffa branschfolk inom elektronik och inbyggda system
samt lyssna på intressanta seminarier. ElektronikExpo
arrangeras i år på Rocklunda Sport & Event i Västerås
från 12:00 till 17:00 och är kostnadsfritt – anmäl dig på
www.elektronikexpo.se.

Kalendarium – se även hemsidan!

8/5 – frukostmöte på Automation Center (Västerås)
16/5 – frukostmöte och Automation Expo (Södertälje)
5/6 – frukostmöte med Affärsplan Västmanland (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
DynaMate Industrial Services
Dynamis
EIE Maskin
ELE Engineering
Embedded knowledge
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik

HMS Networks
Horner APG
ICA
Imego
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
Pöyry SwedPower
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja
Solvina
Tieto
TKG
Westermo
Westinghouse
Xdin
ÅF
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