Nyhet våren 2022:

Funktionsnätverk

Varför Funktionsnätverk?
Funktionsnätverk ger organisationer möjlighet till utveckling och
omvärldsbevakning, där delandet av erfarenheter och kompetenser
långsiktigt kommer stärka det dalsländska samhället samtidigt som det är en
kanal in i eDIT med tillgång till utbildningar och samarbeten både inom och
utanför landskapsgränsen. Det är vi deltagare som avgör på vilket vis vi vill
påverka våra förutsättningar. Världen förändras snabbt just nu –
möjligheterna till utveckling är många!

Hur ser grundupplägget ut?
• Grupperna kommer bestå av max 10 personer
• 4 fysiska träffar årligen á 2 timmar
• Förläggs på deltagarnas respektive företag
• Kontaktperson eDIT deltar alltid på mötena och tar hand om de praktiska delarna
• Värdföretaget ges möjlighet att presentera sin verksamhet
• Deltagarna kommer ha stora möjligheter att styra nätverksträffarnas innehåll och varje träff kommer innehålla en del om
hur vi utvecklar nästkommande aktivitet så att vi konstant jobbar med ständig förbättring för bästa värdet!
• Deltagande kräver medlemsskap i eDIT
• Pris: 2 500 kr /år, inklusive lunch vid träffarna.

Nätverkandet hos eDIT: Först ut är Smart Produktion
• Nyfiken på att jobba smartare? Gå med i vårt nätverk för Smart Produktion!
• Första tillfället är en gemensam föreläsning tillsammans med IUC – där deltagarna får
input i vad som händer inom området just nu
• Till varje möte därefter skall deltagarna ta med sig minst en utmaning man står inför inom
området till Gruppen, som kommer att diskuteras och tas fram tänkbara lösningar för.
• Tänkt uppstart: Våren 2022, först till kvarn gäller!
• Kontaktperson eDIT: Annika Andersson, SJB (vid starten, därefter Verksamhetsledaren) Tel.
0534 199 62

Nätverkandet hos eDIT: Ledarskap!
• Vänder sig till alla som vill fördjupa sig vår viktigaste resurs: Människan! Gå med i vårt
nätverk för Ledarskap!
• Första tillfället är en gemensam föreläsning tillsammans med Sensus – där deltagarna ges
inspiration till innehåll i kommande träffar
• Till varje möte därefter skall deltagarna ta med sig minst en utmaning man står inför inom
området till Gruppen, som kommer att diskuteras och tas fram tänkbara lösningar för.
• Tänkt uppstart: Våren 2022, först till kvarn gäller!
• Kontaktperson eDIT: Marcus Martinsson, Rexcell Tissue & Airlaid AB (vid starten, därefter
Verksamhetsledaren) Tel: 0531 728 09

Låter detta intressant?
• Maila ditt intresse till info@ettdalslanditillvaxt.se med notering om vilket nätverk
du är intresserad av
• Först till kvarn gäller
• Senast 31 mars vill vi ha in Din anmälan
• Vi hoppas kunna starta fler nätverk under 2022, har DU förslag på något
område, kontakta oss så undersöker vi om det finns underlag till detta
Hoppas vi ses!
https://www.ettdalslanditillvaxt.se/

