
Ingenjörskvällar 
I februari arrangerades en Ingenjörskväll i Söderhamn för 
presumtiva studenter. Där berättade åtta lokala företag om vilka 
kompetensbehov de ser inför framtiden samtidigt som Högskolan i 
Gävle informerade om sina  
tekniska utbildningar.  
Med 50 anmälda blev kvällen  
en succé! Klusterföretagen  
Arizona Chemical,  EcoLog och  
Söderhamn Eriksson deltog  
och presenterade sina  
verksamheter. Även i Gävle  
genomfördes en Ingenjörskväll  
med  130 anmälda och med  
representanter från BillerudKorsnäs , Stora Enso och ÅF på plats. 

Uppdaterad 
hemsida 
Nu har sidorna om 
klustret på webben 
blivit uppdaterade och 
fått fräsch information. 
Bland annat finns 
broschyren ”Berättelser 
från att jobba inom 
skogsindustrin” redo att 
läsas på nätet.  
 

Bioverkstad 
En förstudie kring hur 
Högskolan i Gävle  kan 
arbeta med biobas-
erade mateial  och 
bidra till  förnyelse 
inom skogsindustrin 
avslutas  nu. Vi 
arbetar vidare med 
frågan. Kontakta Anna 
Jansson Åkerson, 026-
648790  

Klusterträffar  
Det finns nya idéer kring hur klusterträffarna kan utvecklas för att bli 
ännu mer  givande och intressanta att delta i.  Att dela upp träffarna 
i ämnesområden riktade till olika yrkesgrupper inom klustret är en 
idé. För att hitta formerna för detta kommer det inte att ske någon 
klusterträff i vår utan vi satsar på en, eller flera ,riktigt bra träffar i 
höst i stället!  

Cooperative Education, Co-op 
Det är med stor glädje vi kan konstaterat att Arizona Chemical 
numera är ett Co-op företag! De har valt att delta i konceptet och 
har anställt två co-op studenter, en som läser Miljöteknik och en 
som läser till Automationsingenjör.   

Co-op är en utbildningsform där studier varvas med arbetsperioder. 
Du som företagare får därmed möjligheten till en tidig kontakt med 
framtidens medarbetare. Vill du veta mer kontakta Anna Näsman, 
070-338 84 91 eller Magnus Lemoine, 073-070 89 02. 
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Exjobb 
Just nu är det två 
studenter som läser 
till ekonomiingenjörer 
som gör sitt 
examensarbete hos 
Svenska Fönster.  Är 
du intresserad av 
exjobbare? Hör av dig 
till Anna Bäcklund, 
026-64 86 02. 

http://ljungbergsfonden.se/

