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Årsstämma
Den 13 maj genomfördes årets årsstämma för Örnsköldsviks Industrigrupp i vår
lokal. Årsstämman beslutade om nya fokusområden för den kommande perioden
2016-2017.
•
•
•

Verka för en god kompetensförsörjning för medlemsföretagen
Verka för utveckling av den ekonomiska Föreningen Destination Jobb och dess
målsättning.
Aktivt medverka i Visionsarbetet för Örnsköldsvik med speciell fokus på Kompetensförsörjning och Resandet till/från Örnsköldsvik

Utöver dessa fokusområden så beslutades även om uppdrag för perioden 20162017, se mer information på vår hemsida www.oviksindustrigrupp.se
Vi lyssnade också till Jennie Söderström som berättade om Processums framväxt
under temat ”Från teknikpark till bioraffinaderiinstitut” vilket var mycket intressant.
På årsstämman delade författarna till boken Industribyggarna ut ett stipendium till
Andreas Byström och Björn Andersson med motiveringen: ”Mellansels Produktion
och Svets AB är ett exempel på hur en avknoppning från ett större företag kan bli
en plattform för en expansiv verksamhet med inriktning mot delvis nya kunder. Och
Örnsköldsviks Skärcentra AB är ett exempel på en nystartad verksamhet, inriktad
på att med en modern maskinpark i teknikens framkant ersätta traditionella produktionsmetoder med nya och effektivare.” Läs mer på webben 7, vecka 20.

Destination Jobb

Idag den 28 juni har vi fått ett mycket positivt besked
från Länsstyrelsen att vi får finansiering med ca 3,9
Mkr för perioden 2017-2019. Det utgör ca hälften
av all finansiering och är vår grundplåt i det fortsatta arbetet. Även Örnsköldsviks
kommun har fattat ett positivt beslut att fortsätta finansiera Destination Jobb under samma period.
Övriga medel kommer från er arbetsgivare men även Handelskammaren för
MittSverige går in och stöttar verksamheten och vi ser fram emot att kunna genomföra ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” i fler kommuner i länet. Detta kommer
vi att göra tillsammans med både kommuner och arbetsgivare från alla branscher.
Nytt för den kommande perioden förutom breddning till fler kommuner är också
att vi kan erbjuda temalektioner med inriktning mot teknikjobb och vårdjobb, områden där det finns många bristyrken och som behövs för ett fungerande samhälle.
Den 12 oktober är det dags för årets Yrkesmässa som förra året samlade 650 elever
från grundskolan i åk 9 och 180 yrkesambassadörer från olika branscher. Ett arrangemang som uppskattats av både elever och arbetsgivare.
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Det har antagits 24 studenter till ITHs
utbildning hydraulsystemtekniker och
22 studenter till utbildningen för hydraultekniker. Nytt för i år är att intagningskraven har ökat, dvs det krävs
mer teknikinnehåll i de sökandes gymnasiebakgrund men ändå har antalet
ansökningar med rätt bakgrund varit
stort. Det är mycket roligt och de studenter som lämnar
ITH kommer att ha
en gedigen kunskap när det examineras.

Intressanta aktiviteter
hösten 2016
31 augusti
Frukoststudion med Företagarna
som värd
11 oktober
Företagardagen på Fjällräven
Arena
12 oktober
Yrkesmässan Fjällräven Arena
30 november
Frukoststudion med Örnsköldsviks
Industrigrupp som värd
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2 februari
Företagarkvällen Fjällräven Arena

