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Använd statliga medel endast för att utbilda till jobb

Överallt pratas det om insatser för grupper
som hamnat utanför arbetsmarknaden. Om
att arbetsgivarna behöver ställa upp. Låt mig
slå fast några, i min värld, självklara fakta: En
arbetsgivare kommer aldrig att anställa någon
för att vara snäll. Hur mycket vi än tycker det.
En arbetsgivare anställer när denne behöver
arbetskraft för att utföra ett uppdrag. Och man
anställer den som har rätt kompetens. Det spelar ingen
roll hur många praktikplatser jag får, hur många CV-kurser
jag gått eller hur bra kontaktnät jag skaffat mig. Har jag
inte rätt kompetens är jag inte rätt person.
Jag menar att det ligger på mitt eget ansvar att se till att
jag är anställningsbar. I Sverige har vi ett av världens
generösaste utbildningssystem. Alla har rätt till gratis
utbildning. Möjligheterna är oändliga. Ändå ropar
våra tekniska företag efter kompetens samtidigt som
arbetslösheten är hög. Systemfel.

Vi kan inte fortsätta utbilda frisörer,
nagelskulptörer, programledare och
sportfiskeguider samtidigt som Sverige skriker
efter ingenjörer. Här kommer lösningen:
Använd statliga medel endast för att utbilda till
jobb. Måla framtiden på ett sätt som ungdomar
förstår. Inför lämplighetstest för pedagogernas
utbildning. Höj lönerna för de samma. Gör
matematik och NO-ämnena roliga. Öka yrkesorientering
och samverkan mellan skola och arbetsliv. Utrusta
SYVarna. Förändra PRAOn. Inför obligatorisk praktik på
alla ingenjörsprogram. Sluta coacha, börja ge råd.
När detta är klart löser vi Mellanöstern-krisen. Sätt av en
timme.

Björn Nordén
Verksamhetsansvarig
Jobba i Västerås

Med Open Mind mot automatiserade tårtfigurer

Tänk brett, tänk nytt, tänk annorlunda – var helt enkelt
”Open Minded”. Det är tanken bakom Digital Mechanics
framgång, ett av de nyare företagen i Automation Region.
I det här numrets artikel berättar de om sin speciella
3D-produktion och det nyfikna tankesättet som lett till nya
affärsidéer.
– Vi har insett möjligheten att producera en
konsumentprodukt med additiv tillverkning, berättar
delägaren Anders Sjöberg. Nu är Digital Mechanics även
producent av tårtfigurer i 3D-utskrift!
Tårtfigurerna skrivs ut från fotografier i färg i ett
gipsliknande material. Färgerna tas direkt från

fotografierna
och en virtuell
3D-CADmodell skapas.
Tanken är att
automatisera
processen från
det att kunden
skickar in bilder
över nätet till
att en tårtfigur levererats till närmaste postkontor.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Missa inte årsmötet!

Nytt medlemsföretag – Bellvox

Fredagen 16 mars klockan 15:00-18:00 har Automation
Bellwox AB hjälper företagsledare med förståelse
Region sitt årsmöte på Automation Center – varmt
för och utveckling av effektiva verksamheter efter
välkommen! Vi hoppas att du har möjlighet att närvara
ett koncept baserat på en naturlig flödesorienterad
vid mötet för att informera dig om och stödja den
verksamhetsmodell. De arbetar med konsultinsatser
framgångsrika utvecklingen av Automation Region. Vi är
och seminarier, där de går från kreativt utforskande till
sina medlemmar; medlemmarna utgör Automation Region dynamiska strukturer
– låt oss vara tillsammans! Vår målsättning är att varje
– se www.bellwox.se.
medlemsföretag har minst en representant på plats vid
årsmötet. För mer information och anmälan, se hemsidan.
Epsilon anställer 20 konsulter i Västerås
Välkommen till årets viktigaste arrangemang!
Medlemsföretaget Epsilon AB öppnar kontor i Västerås
och räknar med att nyanställa minst tjugo konsulter under
Nytt medlemsföretag – COPA-DATA
2012. Företaget har 1 550 anställda och över 10 000
COPA-DATA Scandinavia är ett dotterbolag till COPAoberoende partner och specialister i olika nätverk. Inom
DATA GmbH i Österrike. Med 25 års erfarenhet av
Utvecklingscentrum Mälardalen har Epsilon idag kontor i
SCADA och HMI har bolagets styrsystem,
Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Örebro,
zenon, etablerat sig som en av de
Köping och nu även i Västerås. Enligt
större leverantörerna till fordons-, kraft-,
regionchefen Erik Treskog (se bild) var det
livsmedels- och läkemedelsindustrin i
självklart att öppna ett kontor i Västerås
Europa. Läs mer på www.copadata.se.
för att ytterligare utöka samarbetet med
näringslivet i en expansiva teknik- och
Kurs i VHDL hos medlemsföretag
handelsstad med högutbildad arbetskraft.
Motion Control, som nyligen blev utsedda till årets
Science Park-företag i Västerås, genomför en ny
Automation Regions medlemsföretag
kursomgång i VHDL för konstruktörer. Deltar gör
ABB Corporate Research
Gylling Teknik
förutom anställda på Motion Control också Aros Circle
ABB Discrete Automation and Motion HMS Networks
och RealTest, alla medlemmar i Automation Region.
ABB Process Automation
ICA
De planerar fler avancerade teknikutbildningar, dels
ABB Low Voltage Products
Imego
i samverkan mellan
ABB SA Products
Infotiv
bolagen men även i det
Acreo
Know IT
kompetensprojekt som
Addiva
Koteko
Automation Region driver. Läs AddQ Consulting
LP Innovation
mer på www.motioncontrol.se. Aros Circle
LÅ-Konsult

Samarbete inom Plattform CLEAN

Automation Region och Sustainable Business
Mälardalen (SusBiz) kommer att samarbeta inom det
nystartade Plattform CLEAN. Projektägare är liksom
tidigare Mälardalens högskola där SusBiz står för den
operativa processledningen. Plattform CLEAN har tydligt
fokus på affärsutveckling med tonvikt på samordnade
exportinsatser i olika systemleveranser. Utgångspunkten
för projektet är regionens befintliga miljöteknik, med
en önskan att i den kommande tvåårsprocessen öka
dialogen mellan företag och olika spetskompetenser på
forskning kring ny miljöteknik. Den
intresserade hittar mer information på
www.cleanexport.se.

Kalendarium – se även hemsidan!

10-12/2 – kompetensrekrytering (Nederländerna)
15/2 – Automation Expo (Uppsala)
16/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)

Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit

Metrum
Mimer Info Tech
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt annan information hittar du på
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