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Aktuella YH
ansökningar

Innehåll:

Tidigare i höstas så skickades det in ett antal
ansökningar för YH-utbildningar. Ansökningar med beröring inom vårt område är Produktionsutvecklare 4.0, Skärande bearbetning,
CNC samt hydraulsystemtekniker.
Dessa utbildningar är distansutbildningar och
besked kommer i januari 2019 om eventuell
kursstart i september 2019.

Fördjupad
översiktsplan

Örnsköldsviks kommun gör varje mandatperiod en fördjupad
översiktsplan för centralorten.
Syftet med planen är att kommunen talar om hur man vill att stad
och land ska utvecklas, var det
kan och bör byggas och vilka expansionsmöjligheter som finns
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med avseende på mark och vatten, vilket har en särskild påverkan på näringslivsverksamheter.
Örnsköldsviks Industrigrupp har
tillsammans med Handelskammaren träffat representanter för
företag och Örnsköldsviks kommun för genomgång av planen.
Den är nu ute på remiss och vi
har skickat in ett yttrande för att
tydligt lyfta fram näringslivs-

perspektivet, vilket är viktigt då
det är en tänkt strategi med sikte
på år 2040. Det handlar dels om
vikten av att förbättra möjligheter till godstrafik men också att
underlätta för näringslivsverksamheter.
Bifogat med nyhetsbrevet så finner ni vårt yttrande.
Du kan läsa mer om kommunens
fördjupade översiktsplan här.

Virituell svets inköpt

Industrigruppen har i samarbete med ett antal fö-

retag och Parkskolans Industriprogram köpt in en
virtuell svets. Den virtuella svetsen kan användas
i lektionssammanhang såväl på gymnasiet som
ute på företag. Den är också ett trevligt inslag vid
Öppet Hus-dagar eller andra tillfällen där man vill
skapa intresse för svetsning.
Den virtuella svetsen har flera olika lektionsmoduler och är flerspråkig. Man svetsar genom VR-glasögon, flera olika svetsmetoder finns inprogrammerade.

Företag som varit med och betalat för svetsen är
Intek, Thordab, BAE Systems Hägglunds, ÖMV,
OSTP, Machtech, Kima och Anundsjö Bygg, Aluspec, Metsä Board, Nordic Flanges och Viflow.

Elever från
åk 8 på
besök hos
Processum.

Teknikbussen

Destination Jobb har testat ett nytt koncept som heter Teknikbussen. Tjejer från åk 8 på Bredbyskolan fick besöka bland annat BAE Hägglunds Systems, Processum, Bosch Rexroth, CGI och Sogeti.
Syftet är att de ska få uppleva företagens teknik och produkter på ett konkret och inspirerande sätt.

		ProcessNytt
rogram
p		operatörsval
		programmet
Praktiska gymnasiet kommer att från och
med läsåret 2019 erbjuda Processoperatörsprogrammet som gymnasieutbildning.
Processindustrin har stora rekryteringsbehov och välkomnar den här rekryteringsmöjligheten.
Utbildningens kursplan har tagits fram
i nära samarbete med Domsjö Fabriker,
Imerys Minerals, Metsä Board och Noureyon (fd Akzo Nobel).
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Tåget

I mitten på december kommer representanter från Norrtåg, Tågkompaniet samt
Trafikverkets Regiondirektör till Örnsköldsvik för dialog inför vintertrafiken.
Det är fortsatt viktigt att vi efterfrågar
vilka åtgärder som vidtagits av de olika
parterna och vad som återstår för att förhindra att det blir en vinter till med stora
problem med tågtrafiken.

