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Kompetenslänken
Örnsköldsvik
NU STARTAR KOMPETENSLÄNKEN
ÖRNSKÖLDSVIK- en ekonomisk
förening med syfte att vara en mötesplats
för privata och offentliga företag och
organisationer. Under 2008 genomfördes
en förstudie i Världsklass 2015 som nu resulterat i att verksamheten kommit igång.
Här ska formerna för näringslivssamverkan
kring kunskap och kompetenstillförsel
utvecklas. Genom samarbete och samordning ska utbildningsbehoven tillgodoses
på ett effektivt sätt. Det handlar om utbildning/kompetensutveckling för den
egna personalen genom billiga och smarta
lösningar.
Kompetenslänken kartlägger och följer
upp utbildningsbehov samt samordnar,
marknadsför och arrangerar utbildningarna. Några vinster för medlemsföretagen

är att de enskilda företagen slipper många
praktiska detaljer, utbildningar hålls på hemmaplan, nätverken utvecklas och nya kommer
till.
Initiativtagare till den ekonomiska föreningen
Kompetenslänken är Domsjö Fabriker AB,
Eurocon AB, Hägglunds Drives Production
AB, MacGregor (SWE) AB och Outokumpu
Stainless Tubular Products AB. Föreningen
bildades i september. Målet är att föreningen
inom de närmaste tre åren ska växa till 40
medlemsföretag. Rekrytering av utbildningssamordnare pågår. Vill Du veta mer kontakta
projektledaren,
Anders
Hagström
tel
070-322 23 40.

Nya Gruppledare
VI HAR TVÅ NYA GRUPPLEDARE
inför 2009. Det är Anna Larsson, Kultur- och
fritidsförvaltningen som ska ansvara för
”Värt att se”, och Britt-Inger Vedin,
Humanistiska förvaltningen, som tar över
”Äntligen Hemma”
”Värt att se” ska utveckla besöksnäringen
för att skapa upplevelser och företag i en av
världens snabbast växande branscher.

Anna Larsson

”Äntligen hemma” vill underlätta för
människor som vill leva och arbeta i
Örnsköldsvik och skapa en god vardagsmiljö.

VÄRLDSKLASS 2015
Världsklass 2015 är ett utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv,
kommun, organisationer och boende i Örnsköldsvik.

Britt-Inger Vedin

Under 2008 medverkade
nästan 470 personer. Nedan
ser du några exempel på
arbetsgrupper och aktiviteter.
Blir du intresserad av att vara
med och påverka?
Kontakta oss!

fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Tel 0660-88208
•Konsert- och teaterlokal
•Kreativa näringar
•Stadsbilden
•Aktivitetsmötesplatser
•Besöksnäringsorganisation
•Kulturturism ”En resa i landhöjningens spår”
•Surströmming
•Bioråvara
•Framtidens bioraffinaderi
•Hållbar industriell utveckling
•Attraktiv Arbetsmarknad
•Attityder till yrken
•Yrkesutbildning i världsklass
•Livskvalitet- trygghet
•Effektiva kommunikationer
•Mer charter från Örnsköldsvik
•Attraktivt boende
•Marina
•Landsbygdsutveckling
•Regionutveckling, Umeå 2014
•Företagsklimat
•Mentorprogram i Örnsköldsvik
•Ett berg i världsklass
•Bilden av Örnsköldsvik
•Hitech-nätverket
•Dialogcafeer
•Det blir roligare i Örnsköldsvik
•Forum i Världsklass
•Internationellt
•Teknikcentrum för elhybridteknik
•Örnsköldsviksmagasin
•Regnbågsveckan
•Industriell utveckling
•Utbildningshotell
•Lokala samverkansgrupper
•Metod för värdskap
•Hockeymusikal
•Botnia samtrans
•Nätverk för unga företagare
•Inkubator kreativa näringar
•Mentorprogram för unga i
Örnsköldsvik

Tillväxtavdelningen | 891 88 Örnsköldsvik
www.varldsklass.se

