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Jobb- och
utbildningsmässa
– torsdagen den 17 februari i Uppsala
Plats: Fyrishov · Tid: 12.00-17:00
Liksom vid tidigare rekryteringsmässor ställer Automation Region
och våra medlemsföretag ut under gemensam flagg. Och liksom
tidigare år samlar vi gärna in medlemsföretagens aktuella platsannonser i en egen folder, som vi delar ut på mässan. Upplägget har
varit både uppskattat och lyckat – se till att ditt företag syns!
Vi har ett bra samarbete med mässans arrangör – Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala – som särskilt har bett Automation Region att ställa ut eftersom de anser att våra medlemsföretag kan erbjuda en arbetsmarknad till den kvalificerade arbetskraft
som finns i Uppsala i och med Uppsala Universitet.
Mässan marknadsförs med en 16-sidig tidningsbilaga i Uppsalatidningen, som distribueras i över 100.000 exemplar. Automation
Region och ABB medverkar i en artikel i mässbilagan. För att
annonsera, kontakta Lena Ranerson på Uppsalatidningen:
0707-28 89 75 · lena.ranerson@uppsalatidningen.se.
Vi vill så snabbt som möjligt veta vilka företag som är
intresserade att delta och/eller medverka med sin platsannons
i Automation Regions folder. Kontakta Helena Jerregård så har
vi även möjlighet att nämna deltagande företag i artikeln!
Anmälan för en egen mässplats
görs till www.uppsala.se/anmalan
– för samordning med Automation
Region kontaktar du Helena enligt nedan. Senast den 28 januari
måste anmälan vara inne!
Helena Jerregård · 021-10 70 13
helena.jerregard@automationregion.com
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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

