Varmt välkommen till
spridningskonferens med fokus på

#Framtidensindustri #Attraktivindustri
Om konferensen
Svenska ESF-rådet bjuder in till
en spridningskonferens som
kommer att genomföras i
samarbete med våra
socialfondsprojekt
#AttraktivIndustri och
Kompetens för alla med Eksjö
Kommun resp. Träcentrum i
Nässjö som projektägare.

Var och när?
Plats: Digitalt via Zoom
Datum: 26 november 2020
Tid: 8.30 – 11.45

Målgrupp för konferensen
Spridningskonferensen riktar sig
till dig som arbetar inom eller mot
industrin men även till politiker
och andra beslutsfattare.

Anmälan
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken här senast 24 november. Länk till
Zoom kommer ni att få senast den 25 november. Konferensen är avgiftsfri.

Kontaktperson:
Dina Friis
Email: dina.friis@esf.se
Telefon: 036-34 57 41
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Program
8.30 - 8.40 Introduktion, Åza Rydén Svenska ESF-rådet,
inleder konferensen och berättar hur Svenska ESF-rådet har stöttat näringslivet och hälsar er
välkomna till konferensen.

8.40 – 9.40 Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru AB,
berättar på ett jordnära och konkret sätt om Lundqvist Trävaru AB:s resa. De stora
ingredienserna i deras omställning har handlat om ”digitalisering” samt hur de har arbetat med
kultur och värderingar för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Digitaliseringen blev ett
oerhört viktigt verktyg för att möta kompetensbristen; ju kraftfullare system desto lägre blir det
initiala kompetensbehovet för att börja på företaget.

9.40 – 9.50 Paus
9.50 – 10.30 #Attraktivindustri, Desiree Källqvist, #Attraktivare
industri genom kompetensutveckling, nätverk, samverkan och jämställdhet!

10.30 - 10. 35 Paus
10.35 – 11.30 Kompetens för alla, Christer Andersson,
anställda ställning inom företaget stärks med hjälp av skräddarsydda och företagsanpassade
utbildningar.

11.30 – 11.45 Frågepanel med projektledarna, under detta pass får
ni en möjlighet att ställa frågor till projektledarna.
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Medverkande
Åza, Regionchef ESF-rådet i
Västsverige, Sydsverige samt
Småland och Öarna, tidigare
näringslivschef i Värnamo och
chef regional utveckling i
Blekinge.

Åza Rydén, regionchef på Svenska ESF-rådet
Samuel, VD på Lundqvist Trävaru
AB har digitaliserat sättet att
beställa, projektera och producera i
en traditionell bransch och har lett
Lundqvist Trävaru till en ledande
position i branschens utveckling.

Samuel Holmström, Vd på Lundqvist Trävaru AB

Desiree, har en flerårig erfarenhet
som såväl projektledare som
Näringslivsutvecklare och har
erfarenhet från såväl industrin
som egen företagare.

Desiree Källqvist, projektledare #Attraktivindustri

Christer, är industricoach/
projektledare på Träcentrum med
lång och bred erfarenhet från
industrin.

Christer Andersson, projektledare Kompetens för alla
Moderator: Karl Selleby, biträdande regionansvarig Svenska ESF-rådet Småland och
Öarna
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