På gång för företag i Sunne

Vecka 37
Välkommen på Företagarnas medlemsmöte
Företagarna informerar om vilka lokala erbjudanden som finns för dig
om du är medlem i Företagarna och du får chansen att knyta nya
affärskontakter.
Dessutom informerar Företagarna om hur man driver frågan om
renoveringen av Sundsbron vidare.
Efter medlemsmötet är Du varmt välkommen att träffas i lobbybaren för
mat och dryck!
Datum: Tisdag 12/9
Tid: kl. 18.30
Plats: Selma SPA+
Läs mer och anmäl dig här!

Möjlighet att skapa en ny lärlingsutbildning för industrin!
Det finns en möjlighet för Sunne Lärcenter att sätta ihop en 40-veckors
lärlingsutbildning för industrin.
Flera företag har visat intresse för att ta emot lärlingar inom industrin
om vi startar upp en lärlingsutbildning.
Det utgår ersättning för lärlingsplatserna till mottagande företag med 40
000 kronor samt en handledarutbildning.
Är du intresserad av att ta emot lärlingar och därmed också kunna
påverka utformningen av utbildningen?
Vill du veta mer?
Hör av dig till Åke Svensson
Utbildningsledare Sunne Lärcenter
telefon: 0565 - 179 35, 073 - 069 78 75
e-post: ake.svensson@sunne.se

After work på Diner 45 med Majorskorna och Företagarna
På fredag den 15 september arrangerar Majorskorna After work på
Diner 45.
Läs hela höstens program där bland annat föreläsning med Stella Broos
och möte om turism och Fryksdalen ingår!
Mer info och aktuellt höstprogram hittar du här!

Workshop om värdskap
Värdskap är konsten att få alla människor att känna sig välkomna. Och
gott värdskap, det ger er nöjda gäster och nya kunder. Visit Värmland
bjuder nu in till en workshop i värdskap till företag i besöksnäringen.
Under workshopen pratar vi om vikten av värdskap, värmländskt
värdskap och ger varandra praktiska tips i mötet med gäster.
Plats: Visit Värmland, Norra Strandgatan
När: Onsdag 4 oktober kl. 9.00-12.00 (även ett tillfälle måndag 6
november 13.00-16.00)
Workshopen är gratis för medlemmar i Visit Värmland, ej medlem
betalar 1000 kr. Begränsat antal deltagare, först till kvarn... Medlemmar
har förtur till platserna. Fika ingår.
Läs mer och anmäl dig här!

Inbjudan till nya företag
Förra veckan skickades en enkät ut till företagare om konsekvenser av
renovering av Sundsbron. Glöm inte att fylla i den och skicka till oss!
Du hittar enkäten här!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Se också aktuella direktupphandlingar här!
Chrome börjar varna för sidor utan https
Läs mer här!
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!
Ha en fortsatt bra vecka!
Kristina, Monica, Nour, Marielle och Maria
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