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Återigen är ett företagsår snart till ända!
Nu är året snart slut och på många håll är verksamheten intensiv innan julledigheten drar
igång. Vi hoppas att ni alla haft ett bra företagsår och att ni kan njuta av en hel del röda dagars
ledighet.

The Academy – nu nära Svalöv igen!

Söker ditt företag arbetskraft?

Förra våren gick utbildningen i Svalöv med 17
deltagare. Nu finns åter chansen att på nära håll
gå The Academy - en utbildning för dig som
funderar på att starta eget, precis har startat eller
som har ett företag men som vill utveckla en ny
verksamhet eller ett nytt ben att stå på.

Om ditt företag söker arbetskraft så kan kanske
KompiS hjälpa dig.

Kursen vänder sig till alla som har drömmar om
att starta egen verksamhet med ambition att
kunna leva på företagandet. Kursen vänder sig
också till de som redan har ett företag men som
vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben
att stå på.

Rätt kandidater söker, selekterar och
rekommenderar vi i samverkan mellan Svalövs
kommun, näringslivet, Arbetsförmedlingen,
utbildningsaktörer samt rekryterings- och
bemanningsföretag.

The Academy är en utbildning i sex delar –
som denna gång genomförs i Landskrona där vi visar, och låter er testa, ett annat
perspektiv på företagande och entreprenörskap
än det som vanligtvis erbjuds.
Utbildningen startar den 18 mars 2019 och har
sex moduler.
Varje tillfälle är mellan kl 17,30-20,30.
Se här för mer information om för att ansöka!
Se här för att se en film om utbildningen.

KompiS - Kompetensförsörjning i Svalöv är en
företagsservice för företag med behov av
arbetskraft i Svalövs kommun.

Om du har frågor eller söker arbetskraft är du
välkommen att kontakta:
Joakim Nilsson
Näringslivsutvecklare
0709-47 51 89
joakim.nilsson@svalov.se

Företag inom besöksnäringen är välkomna
till uppstartsmöte med Destination
Söderåsen!
Onsdagen den 23 januari mellan kl 8 och 11
välkomnas företag inom besöksnäringen till en
kick off inom Leaderprojektet Destination
Söderåsen på MOM-Events i Ljungbyhed.
Antalet besökare till Destination Söderåsen
växer, och efterfrågan på aktiviteter och boende
är stor. För att vår destination ska kunna möta de
nationella och internationella besökarnas behov
behöver vi gemensamt utvecklas till att bli en
sammanhållen destination med ett tydligt
varumärke. På denna träff ska vi påbörja resan
och gemensamt diskutera frågor som är viktiga
för att utveckla destination Söderåsen.

På bilden syns deltagarna från förra vårens The
Academy som gick av stapeln i Svalöv

Anmäl och kostönskemål: senast den 18
januari till robert.patzelt@svalov.se alternativt
magdalena.Szalay@svalov.se

Vi behöver företagsrepresentanter till
Näringslivsrådet i Svalövs kommun
Nu är det dags att föreslå nya
företagarrepresentanter till Näringslivsrådet. Vem
tycker du ska företräda företagen i
näringslivsrådet, ett råd där företagare och
politiker samt tjänstemän från Svalövs kommun
möts för att diskutera det framtida
näringslivsklimatet. Du kan nominera dig själv
eller någon annan som du tycker är lämplig. Vi
behöver din nominering senast 16 januari.
I rådet ska Svalövs kommun informera om planer
och förändringar som berör företag och ta in
synpunkter i så tidigt skede att synpunkter och
förslag kan påverka frågan. På det viset ges
företag genom rådet en större delaktighet och har
möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten.
Representanter från företagen
Företagsrepresentanterna ska representera
kommunens geografiska område, ett brett urval
av de branscher som finns i kommunen och även
vara representativa gällande kön, ålder och
bakgrund.
Företagsrepresentanter väljs för två år i taget.
Företagare samt representanter från företag i
Svalövs kommun kan nominera företagare samt
representanter från företag i Svalövs kommun.
Företagsrepresentanterna beslutas sen av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vill du representera ditt företag i Näringslivsrådet, eller har du någon företagare som du vill
nominera?
Skicka din nominering till Katarina Borgstrand.
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Ange varför du vill nominera dig själv eller den
företagare du valt. Ange också namnet på
företaget och vilken bransch det representerar.

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand
Utvecklings- och näringslivschef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

Företagsbesök
Totalt i år har vi hunnit med att besöka 27
företag och träffa ytterligare 32 på dialogmöten.
Under första halvåret 2019 kommer vi att i olika
konstellationer besöka 100 företag. Vill ni ha
besök på ert företag?
På dessa besök åker vi ut till er företagare för att
lära känna er och er verksamhet och även för att
kunna diskutera de frågor som är viktiga för er.
Vi är intresserade av att veta hur det går för er,
vilka framtidsplaner ni har, vilka möjligheter och
hot ni ser framför er. Vi vill också veta vad ni
tycker om kommunens arbete och om det är
några frågor ni vill att vi tar med oss för att
arbeta med.

Bemanning under helgerna
Utvecklings- och kommunikationsenheten finns
på plats under större delen av mellandagarna
och från 2 januari. Kontakta oss så hjälper vi dig!

God Jul och Gott Nytt år!

