På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Introducera elever till näringslivet i Sunne
Under våren kommer Fryxellska skolans elever (åk 8) att ha en veckas
prao uppdelat klassvis under veckorna 12, 16 och 17.
Syftet med prao är att ge eleverna en första introduktion till arbetsoch näringslivet. För många elever är prao den första riktiga
kontakten med ett företag och därför en upplevelse som i hög grad
formar deras syn på yrkeslivet.
Att samarbeta med skolan lokalt är också något som stärker banden
till lokalsamhället, bidrar till ortens utveckling och över tid
bygger ert företags varumärke och säkerställer
kompetensförsörjning.
Fryxellska skolan kommer att arbeta med ett material som har tagits
fram av Svenskt Näringsliv och deras medlemsföretag. Det är
mycket tydligt inriktat på en meningsfull praktik för företaget.
Om ni tar emot någon av våra elever så kommer vi att tillhandahållla
en folder riktad till företaget och den som kommer att ha
huvudansvaret för eleven. Innehållet är tydligt med vad eleven får och
inte får göra, men ger framför allt idéer och tips för en god förberedelse,
en strukturerad praktik och en summering tillsammans med skolan.
För mer svar och om ni vill studera materialet kontakta:
Kristian Thorén
Tf Studie- och yrkesvägledare
Sunne kommun
telefon 0565-156 91
kristian.thoren@sunne.se

Rekryteringsmässa
Arbetsförmedlingen och Sunne Kommun arrangerar rekryteringsmässa
och bjuder in arbetsgivare som ska rekrytera inför sommaren eller har
varaktiga personalbehov.
Tid: Fredag 2 mars, kl 10.00 - 13.00
Plats: Sundsbergs Gård, Ekebyvägen, Sunne (norr om gamla hotell
Selma Lagerlöf)
Vi bjuder in personer som är arbetssökande i Sunne och våra
kranskommuner.
Frågor? Ring/mejla:
Hans Olsson, 010-486 80 43, hans.a.olsson@arbetsformedlingen.se
eller
Eva-Lotta Carlsson, 010-488 09 58, evalotta.x.carlsson@arbetsformedlingen.se

Handelskammaren på rull
Handelskammaren på rull är tillbaka. Denna gång ute på några av våra
större industrier runt om i Värmland. Först ut är Rottneros Bruk i Sunne.
Värmland har fullt av spännande företag, ledande inom sin bransch.
Under ett antal träffar, med start på Rottneros Bruk i Sunne den 14
mars, har du nu möjlighet att besöka några ut av dem. Med intressanta
intervjuer, gott om tid för nätverkande och guidade turer är
Handelskammaren på rull ett perfekt tillfälle för dig som medlem att
inspireras, skapa nya kontakter och lära dig mer om det värmländska
näringslivet.
Läs mer och anmäl dig här!

Industriföretagare! Missa inte chansen till ett unikt
samarbete!
På nätverksträffen ”Unika material ger 1000 idéer till nya affärer”
kommer Uddeholm att presentera ett antal innovationer framtagna i
utvecklingen av Uddeholmsstål.
Nu vill Uddeholm möta industriföretag som kan och vill vidareutveckla
dessa innovationer till nya affärsmöjligheter. Det är här du som
industriföretagare kommer in.
"Driver du ett företag som vill bredda produktutbudet
eller är redo att ta steget från underleverantör till produktägare?"
Ser du ett värde i partnerskap med en stark leverantör av högkvalitativt
stål? Då är detta ett måste för dig!
NÄR OCH VAR?
Tid: 1 mars, kl 13.00, Plats: Hagfors Innovation Park, Gula Villan.
KONTAKT OCH ANMÄLAN
Mattias Hedström, Kommunikatör, IUC / Stål & Verkstad
mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se, Tel: 070-576 19 76.
Anmäl dig nu! Platserna är begränsade!

Framtidens infrastruktur byggs i Sunne
Framtidens infrastruktur byggs i Sunne!
Med den satsning som görs i Sunne på att bygga framtidens nät får
Sunne en digital infrastruktur som företag och boende kan växa i.
Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte
upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre
morgondagens.
22 av Sunnes stationer har lagts ner de senaste åren och den 31
januari 2019 kommer de återstående sex stationerna att
stängas.
För att säkra fortsatt uppkoppling behöver du göra ett val för ditt
företag hos någon av de operatörer som finns i det öppna nät som byggs
i Sunne!
OBS! Telia äger nätet och alla operatörer berörs av stängningen av
kopparnätet.
Eftersom Telia bygger så kallad Öppen fiber innebär det att du som
kund kan välja bland flera tjänsteoperatörer.
Läs mer på www.oppenfiber.se och se vilka tjänsteleverantörer
som finns på www.bredbandswebben.se
Vill du redan nu veta mer?
Läs mer på www.telia.se/sunne
OBS! Du som inte har Telia som operatör, kontrollera med din
operatör vad som händer med ditt abonnemang efter 31/1
2019!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckar är stöd till små företag som vill ta in extern
kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.
Läs mer här!
Mat och prat 22/2
Majorskorna bjuder in till samkväm torsdag den 22 februari. Vi träffas,
har trevligt och lagar mat tillsammans. Föreningen ordnar med inköp av
råvaror, du tar med dig egen dryck.
Vi ses kl 18 i församlingshemmet vid Sunne kyrka!
Betala genom att swisha 125 kr i samband med anmälan till Anna (AnnKristin) Mohlén Lauridsen, 0730-913544.

Anmäl dig senast söndag den 18 februari till info@majorskorna.se.
Anmälan är bindande.
Alla aktiviteter är öppna för den som ännu inte tagit steget att bli
medlem. Känner du någon så tveka inte att bjuda med henne!
Varmt välkommen!
Inbjudan Digitalakademins onlineutbildning
Introduktionsseminarium för onlineutbildningen i Filipstad 22 februari
Onlineutbildningen inleds med ett introduktionsseminarium där du får
träffa Sebastian van den Bergen och Ulrika Rönström, Almis rådgivare,
som berättar om Digitalakademin och går igenom hur du får ut mesta
möjliga av utbildningen.
Utbildningen består av 23 olika ämnen med totalt 89 lektioner, du väljer
själv om du vill gå igenom alla eller göra en egen utbildningsplan utifrån
dina behov. För att bli certifierad krävs däremot att du går igenom alla
lektionerna med godkänt resultat.
Läs mer och anmäl dig här!
Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019
Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen
ska lösas under tiden bron är avstängd.
Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en
tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne
kommun i mars.
Framtiden är ljus om vi agerar nu - Välkomna till en mötesplats
om ljus och hållbarhet!
Vi inspireras och lär oss om hur vi kan skapa trygga utemiljöer med
moderna belysningslösningar, hur vi kan producerar egen grön el med
solceller, samt hur vi skapar trivsamma innemiljöer med gröna växter.
Vi delar praktiska erfarenheter, visar på innovativa helhetslösningar och
du får kunskap om hur ljus kan användas på olika sätt. Under en
spännande eftermiddag träffas fastighetsägare och andra intressenter på
Karlstad Innovation Park.
Datum: 8 mars 2018
Tid: 12:00 – 16:15
Plats: Karlstad Innovation Park
Anmäl ditt deltagande senast den 2 mars via länken»
http://lightup.confetti.events

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!
Vi önskar er alla en riktigt trevlig rallyhelg!
Kristina, Nour, Marielle och Maria
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