På gång för företag i Sunne

Vecka 8
It takes 2 to tango
Välkommen på kvällsmöte om nyheterna inom Lagen om offentlig
upphandling, LOU
Sedan 1 januari gäller en hel del nya regler vid upphandling. Det är
viktigt att ha koll på både som upphandlare och företagare.
Vid ett kvällsmöte berättar Företagarnas expert på offentlig upphandling,
Ulrica Dyrke, om nyheterna i lagen och ger också tips till Dig som
företagare/leverantör när du ska ge dig in i en upphandlingsprocess.
Dag: Tisdagen den 7 mars
Tid: kl. 18.30-21.00
Plats: Idéum, Sunne
Vi startar med lite kvällsfika och sedan föredrag och diskussion
tillsammans med Ulrica Dyrke. På kvällen kommer upphandlare från
Sunne kommun att finnas tillgängliga för att vi ska kunna ha en dialog
kring upphandlingsfrågor, om vad som är på gång och svara på frågor
om våra lokala ramavtal, etc.
Anmäl Dig till via mail till sunne@foretagarna.se med namn,
företagsnamn och mobilnummer.
Välkommen!
Företagarna i Sunne
Sunne kommun

Vill du ta nästa steg i ditt företagande?
Vill du tjäna mer pengar?
Skapa mer tid åt företagsstyrning i stället för att släcka bränder?
Investera i någon av Almis utmärkta program. Du kan arbeta med
styrelsearbete, skaffa en mentor eller kanske söka en innovationscheck?
PS den 25 april är det dags för Finansdagen, boka in den!
Läs mer här!

Visa upp ditt kompetensbehov på Framtidsdagen den 16
mars!
Företag i Sunne är välkomna att delta i en information- och
framtidsmässa för våra ungdomar i Sunne kommun. Här kommer ni att
möta gymnasieelever, grundskoleelever i åk 8 och 9.
Tanken med dagen är att Sunnes företagare visar vilka möjligheter som
finns i Sunne kommun efter gymnasieskolan/universitetet. Här har ni
möjlighet att tidigt knyta kontakter med ungdomar som efter sin
utbildning kan vara attraktiva för er i verksamheten. Ni får även
möjlighet att informera om ert företag och kanske ni redan här hittar en
lämplig semestervikarie.
Torsdag 16 mars
kl 09.30-12.00
Kontakt:
Pär Wahlund
Studievägledare Fryxellska skolan
E-post: par.wahlund@sunne.se
Telefon: 156 91, 073-616 31 54

Sara Engström-Jobs
Studievägledare SG/Broby och SG/Södra Viken
E-post: sara.a.engstrom-jobs@sunne.se
Telefon: 163 93, 070-190 35 24

Dags för årets UF-mässa
Varje år arrangerar Ung Företagsamhet en mässa. Den 15 mars i år
välkomnas allmänheten till Kristinehamn arena för att se vilka olika
företag som ungdomarna driver. Det är inspirerande och årets största
energiboost att se alla drivna elever som tror på framtiden och vill skapa
affärer.
Vill ni komma i stämning? Kolla in denna TED talks video "Let's raise all
kids to be entrepreneurs"
Läs mer om mässan här!

Uppdatering om Connecting people
Från årsskiftet togs möjligheten att erbjuda praktikplatser till våra
asylsökande bort av regeringen. En del av vårt integrationsprojekt
Connecting people har varit att ge de asylsökande en chans att lära sig
mer om arbetslivet i Sverige och språket genom just praktikplatser. Vi
har flera lyckade exempel på hur dessa praktikplatser lett till riktiga
jobb. Men eftersom vi nu inte längre kan arbeta med detta kommer vi i
stället att fokusera på träffar som vi arrangerar med information om
Sverige, arbetslivet, möjligheter till eget företagande, hur du skriver din
CV mm. Så målet är detsamma, men vi måste ändra metoden lite.
Ha en trevlig helg önskar Nour och Marielle från Connecting people

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Se också aktuella direktupphandlingar här!
Handelskammaren på rull i Sunne
Boka in 6 april för en viktig nätverksskapande lunch på
Ideum!
Majorskornas årsmöte 14 mars
Läs mer här!
www.verksamt.se
Ska du anställa? Söker du rådgivare? Vilka tillstånd behöver min
verksamhet? Detta och mycket mer hittar du på den informativa sidan
www.verksamt.se Vill du starta ett nytt företag så går det också utmärkt!
Har du tips och synpunkter på nyhetsbrevet?
Skicka gärna detta till mig, Kristina Lundberg,
kristina.lundberg@sunne.se
För aktuella nyheter och tips och evenemang, gilla oss på Facebook!
Hoppas att ni får en riktigt trevlig helg och glöm inte bort att njuta av
solskenet!
Kristina, Monica, Nour och Marielle
PS Turistinformationen har en Facebooksida:
https://www.facebook.com/sagolikasunne/ där vi försöker tipsa om
roligheter som händer i kommunen.
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