Automation Region · Inbjudan juni 2011
Frukostmöte den 7 juni

Kreativ rekrytering
Automation Region gjorde under hösten en kompetenskartläggning där det framkom att 23 företag hade behov av att
anställa 500 ingenjörer under 2011. Sedan dess har denna
siffra ökat dramatiskt. Vi planerar nu ett antal olika aktiviteter
för att locka kompetenta medarbetare till Mälardalen.
På frukostmötet den 7 juni berättar Automation Regions ordförande i
kompetensgruppen, Björn Nordén från Jobba i Västerås, om det lyckade
eventet med ABB och Bombardier då över 200 ingenjörer kom till Västerås.
Till hösten planerar vi ett liknande rekryteringsevent som vänder sig till er
teknikföretag och där vi specifikt bjuder in den kompetens som efterfrågas.
Detta event kommer att genomföras med en mängd andra samarbetspartner,
bland andra Västerås Science Park. Vi har också planer på att åka utanför
Sveriges gränser för att hitta arbetskraft.
Vi har dock inte alla svar, utan detta frukostmöte kommer också att innehålla
en kreativ workshop där vi tillsammans funderar över nya grepp!
Plats:

Automation Center i Kopparlunden
Sintervägen 12 · Västerås

Datum:

Tisdag den 7 juni 2011 · 07:30-09:00

Program:
07:30

Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!

07:45

Nyheter inom Automation Region
Helena Jerregård · Processledare

07:55

Kreativ rekrytering – satsning inför hösten
Helena Jerregård · Automation Region
Björn Nordén · Automation Region/Jobba i Västerås

08:30

Affärsmingel med automationskollegor

09:00

Avslut

Välkommen efter långhelgen till vårens sista frukostmöte i Automation
Regions regi. Anmäl dig på www.automationregion.com!
Varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@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

