
  

                                 

Projektledaren har ordet 

Vi närmar oss en milstolpe för projektet, nämligen 50 deltagande företag. 
Att så många redan nu valt att medverka tycker vi är väldigt roligt och 
inspirerande. Under mars har vi också haft några inledande webinarer kring 
affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Riktigt roligt att vi nu är igång även 
här. Förutom att sätta utbildningskatalogen i detalj fokuserar vi nu på att 
utse de första företagen för projektets A-nivå. Detta ska vara klart i början 
av april. Dessa företag och individer kommer i nästa steg genomföra djup 
och behovsanalyser vilket i sin tur kommer att resultera i en unik anpassad 
utbildningsplan för de aktuella individerna. Arbetet görs av en extern 
oberoende part och tillsammans med företagsledningen på de utsedda 
företagen. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla för de många, och 
ibland långa, intervjuer som vi genomfört tillsammans för att kunna skapa 
bästa möjliga erbjudande till alla deltagare.     

 / Henrik 

Utbudet av kurser ökar på Campus Ljungby 

Huvudsyftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta 
leverantörskedjor, strategiska inköp- och affärsmodeller samt öka 
kompetensen beträffande nya möjligheter och tekniker för sälj- och 
affärsutveckling i en global digitaliserad miljö.  

Två andra sätt för kompetensutveckling inom STORKs fokusområden är YH- 
kurserna Inköpsanalytiker och Sustainabilty within Procurement på Campus 
Ljungby. Läs mer om kurserna genom att följa länken nedan eller kontakta 
Jan Hagfoss för mer information. Kurser-arkiv - Campus Ljungby 

 

Våra hemsidor är fulla med nya erbjudanden  

Ta chansen och gå in på våra hemsidor för att läsa mer om de erbjudanden, 

utbildningar och projekt som pågår. Tillsammans formar vi framtiden med 

utbildningar och projekt i tätt samarbete med näringsliv, kommuner och 

region. Startsida - Campus Ljungby  IUC Kalmar Län | Industriella utvecklingscentra (iuc-

kalmar.se) Mötesplats för utbildning och konferens (tracentrum.se) 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Snart dags att utse de första företagen på A-nivå… 

Nyhetsbrev    STORK     mars 2021 
Det känns att våren är nära och det innebär bråda tider för STORK. Utöver att vi varje vecka 
välkomnar nya företag till projektet så pågår arbetet med upphandling av utbildningsinsatser. Vi 
har analyserat allt material från deltagande företag. Resultatet av detta innebär att projektet 
kommer att fokusera på fem fokusområden (inköp, digitalisering, försäljning, lager & logistik och 
ledningsfrågor) samt två kompletterande fokusområden (HR/arbetsmiljö och marknad/ 
kommunikation).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  

                 

Dina Kontaktpersoner  

Campus Ljungby:  

Henrik Petersson, Projektledare                            

0705 22 60 76    henrik@campusljungby.se  

Malin Eriksson, malin@campusljungby.se  

David Andersson, david@campusljungby.se 

IUC Kalmar:  

Helena Tinnert, helena.tinnert@iuc-kalmar.se 

Träcentrum Nässjö:     

Thomas Strand,  strand@träcentrum.se 

Är du nyfiken på vad STORK kan erbjuda dig och 
dina anställda? Tveka inte utan skicka ett mail eller 
ring oss om du har några frågor eller vill anmäla 
dig till projektet. Vi tar kontinuerligt in nya företag 
och deltagare till och med juni 2022. 

 

Sista minuten tips från STORK 

Teknikworkshop Smart maintenance  

30 mars 2021 
Läs mer och anmäl dig genom att följa 
länken 5 digitala teknikworkshoppar med rykande 

färskt innehåll för industrin - Campus Ljungby 

Senast 26/3 2021.  

Begränsat antal platser, efteranmälan i mån av 
plats. 
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