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Hans Hallin - ny ordförande
Hans Hallin tillträdde som ny ordförande den 7 maj
på årsstämman. Han efterträder Håkan Åström som
under mer än 10 år suttit som ordförande. Hans
Hallin har tidigare ägt och drivit MOPSsys, ett IT-
bolag med kunder över hela världen. Han har ett
starkt intresse för Örnsköldsviks näringsliv och
under många år suttit i ÖIGs styrelse.

Vi passar på att tacka Håkan för hans stora
engagemang, nyfikenhet och för att ständigt driva
frågor framåt. Tack för ett fint samarbete!

Näringslivsranking

Svenskt Näringsliv gör årligen en enkät där man undersöker näringslivsklimatet
inom Sveriges 290 kommuner. Denn 22 september kommer årets ranking att
släppas.

Tillsammans med Handelskammaren och Företagarna så gör vi vad vi kan för att
påverka. Det handlar om våra insatser för kommunikationer, kompetensförsörjning,
infrastruktur och export.

https://gansub.com/t/pm/4526390862399/
https://gansub.com/s/l/yAnsk9TV/5201308922987/


Enkätresultatet har försämrats de senaste åren. Vi för en dialog med
kommunledningen om vikten av förbättrad service i syfte att skapa bättre
förutsättningar för tillväxt. Att underlätta för företag att ha en god dialog och
snabbare handläggning är för oss mycket viktiga frågor. Kommunen har nu inlett ett
förändringsarbete enligt Örnsköldsviksmodellen, "Tillväxt och Tillsyn", med syfte att
hitta arbetssätt som ska underlätta.

Ny industriutvecklare för Västernorrland

Alexandra Rietz heter den nya Industriutvecklaren för SIMMITT-projektet i
Västernorrland. Projektet ska stötta tillverkande företag med färre än 250 anställda
med olika typer av utvecklingsinsatser. Insatserna skräddarsys utifrån företagets
behov och stöd ges i form av konsultinsatser. Syftet är att öka konkurrenskraften
hos tillverkande företag.

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa erbjuder SIMMITT analys av
industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade
efter varje företags unika möjligheter. Det kan exempelvis vara stöd att ta tillvara
den digitala utvecklingen, kunskapshöjande insatser samt stöd i att förändra och
anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller.

- Jag ska initiera aktiviteterna vi ska göra med SME-företagen i Västernorrland. Det
blir viktigt att följa upp så att det arbete vi gör får bästa möjliga resultat, säger
industriutvecklare Alexandra Rietz.  

Du kan anmäla dig till en digital infoträff om vilket utvecklingsstöd du kan få den 6
juli.

Om du har funderingar eller vill anmäla dig - kontakta Alexandra

alexandra.rietz@oviksindustrigrupp.se

Mobil: 070 5092604

Nya utbildningar inom industri och teknik

Subscribe Share

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Vara-projekt/smart-industriell-modernisering-mitt/
https://gansub.com/s/l/yAnsk9TV/5201308922987/


Teknikprogrammets fjärde år har nu avslutats och eleverna har tagit studenten.
Under det fjärde året har eleverna växlat mellan teoretiska ämnen på skolan och
praktikperioder ute på företag med fokus mot teknik och produktion. Många av
eleverna har redan fått anställning på sina praktikföretag. 12 nya elever har nu sökt
till T4 med uppstart till hösten på Örnsköldsviks gymnasium.

Då efterfrågan på svetsare är hög så kommer Örnsköldsviks gymnasium även att
starta en lärlingsutbildning för vuxna inom svets. Utbildningen är ett år och startar till
hösten, ansökan är öppen nu. 

Vi ser även över behovet av utbildningar inom andra yrken för att underlätta
kompetensförsörjningen.

 Vill du ta emot en svetslärling eller en elev fårn Teknikprogrammets fjärde år så
kontakta Anna Edblad.

Webbshop för ett (arbets)liv i Örnsköldsvik

Ska du attrahera och rekrytera
kompetens från andra orter? Nu finns
det en webbshop där nyfikna snabbt,
enkelt och med glimten i ögat kan få
mer information om företag och en
inblick i livet i Örnsköldsvik.

Testa gärna webbshopen så ser du själv vad det är. Är du i rekryteringstagen så
kan du även skicka länken till de som är intresserade av ditt företag. Vi kommer  att
köra en kampanj mot alla turister som kommer hit i sommar med information på
populära resmål samt visning av företagsfilmer.

Vill du som företag vara med på plattformen är du varmt välkommen att kontakta
Anna Edblad.

Testa webbshopen

MIVA är ny medlem

MIVA är ny medlem i Örnsköldsviks Industrigrupp. Miva (Miljö och Vatten i
Örnsköldsvik AB) är ett kommunalt bolag inom Rodretkoncernen. Domsjö Vatten
AB är ett helägt dotterbolag till Miva. 

Miva ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Miva
ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom
kommunen. Dessutom är Miva en resurs för behandling och förädling av
industri-/verksamhetsavfall.

Med önskan om en
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trevlig sommar!
Hälsningar från

Hans Hallin och Anna Edblad!
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