VERKSAMHETSPLAN

2018

Välkommen till ett nytt år med SNAB!
Med nya lokaler och ökade möjligheter ser vi fram emot att utveckla företagandet i Sävsjö kommun.
Här skapar vi mötesplatser där både stora och små frågor har en plats. Att jobba nära er som driver
företag och vara en resurs för er är något vi brinner för. Frågor kring kompetens, digitalisering och
innovation kommer vi fokusera lite extra på under kommande år. Detta gör vi bland annat i
samverkan med Sävsjö kommun.
Samverkanspartners är bland andra Science Park, StyrelseAkademien, Sävsjö Kommun,
Ung Företagsamhet, Sävsjö Handel, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Företagarna och
Region Jönköping.

Sune Johansson

Ordförande

Företagsservice

Samverkan skola näringsliv

 Genomföra Företagsveckan 2018.

 Arbeta efter den gemensamt framtagna

 Samordna och genomföra företagsbesök.
 Delta i verksamhet med Interior Cluster

Sweden med utgångspunkt från möbel- och
träindustrin i Sävsjö Kommun.

 Vara våra medlemsföretag behjälpliga vid

event och större sammankomster.

 Erbjuda utbildningar och mötesplatser som

efterfrågas av näringslivet.

 Informera, vägleda och coacha

befintliga företag i frågor som rör deras
verksamhet, kontakter, nätverk och andra
förekommande utvecklingsfrågor.

 Arbeta för ett fortsatt gott företagsklimat

tillsammans med berörda förvaltningar
och tjänstemän i Sävsjö kommun. Tydligt
marknadsföra och informera kring SNABs
verksamhet via digitala nyhetsbrev samt
sociala medier.

samverkansplanen för skola-näringsliv.
Utvärdera aktiviteter mot planen som
revideras efter behov.

 Arbeta för nära och enkla kontakter mellan

näringsliv och skola.

 Delta i branschråd på Aleholmskolan.
 Arbeta tillsammans med Sävsjö kommun

kring högskole- och universitetsstudenter.
Detta görs bland annat genom kontakter
med universitet och högskolor samt
medverkan på aktuella mässor.

 Stimulera ungdomar att driva UF-företag

samt att samverka med UF regionalt i dessa
frågor.

 Delta i programråd och aktiviteter som är

relevanta och till gagn för vårt näringsliv.

 Arbeta för en enkel kontakt mellan

näringsliv och kommun.

MÄTBARA MÅL
2 företagsträffar
3 frukostmöten
20 digitala nyhetsbrev
4 träffar möbelklustret Interior Cluster Sweden
2 träffar matklustret Glad mat
1 Näringslivsgala
1 Företagsvecka
1 Näringslivssafari
2 träffar WBS

8 månadens yrke
80 företagsbesök
4 träffar i kompetensnätverket
2 lunchmöten i samverkan med
Science Park
1 temakväll Sävsjö Handel
2 publika aktiviteter Sävsjö Handel
3 aktiviteter med Sävsjö Handel och
Svensk Handel

Förutom SNAB:s ordinarie verksamhet kommer
vi under 2018 arbeta med extra fokus på
kompetensförsörjning. Detta görs i samverkan
med Jobbhuset, Arbetsförmedlingen, Science
Park, Sävsjö kommuns utvecklingsavdelning
och Aleholm. Utifrån den politiskt beslutade
”Sävsjömodellen” där ISÄVSJÖ-gruppen är en
del kommer SNAB samordna och rapportera
kring gruppens arbete.
ISÄVSJÖ-gruppen arbetar med att
skräddarsy lösningar kring arbetskraft och
kompetensfrågor. Vårt huvudfokus är att möta
dig som är företagare där vi tillsammans
gör en behovsanalys. Vi matchar ditt behov
med vår kompetenskartläggning. Nära och
snabbt jobbar vi tillsammans med dig för
att hitta den kompetens du behöver. Det kan
vara speeddating, riktade utbildningsinsatser
och olika typer av praktikplatser. Tillsammans
bygger vi ett rikare näringsliv. Vi är med dig
hela vägen och vi gör det tillsammans!
Välkommen att kontakta oss!

Genom åren har jag haft förmånen att i olika
sammanhang möta er företagare i hela vår
kommun. Det är ett stort förtroende att få göra
detta. Jag ser fram emot att fortsatt möta dig och
er som driver företag i vår kommun där just det
mänskliga mötet är något jag värderar högt. Att
hitta lösningar i stort som smått och göra nytta i
er företagarvardag – det är min vardag!
Helena Gill, VD
Att skapa mötesplatser som innebär att både
människor och företag mår bra är något jag
brinner för! Min ambition är att göra skillnad. I
min tjänst som näringslivskoordinator på Sävsjö
Näringsliv får jag möjlighet att göra det, något
jag är tacksam för! Tillsammans skapar vi
utvecklingsmöjligheter för både människor och
företag.
Johanna Friman, Näringslivskoordinator

iSÄVSJÖ
gruppen
framtid &
kompetens

Vi finns i ISÄVSJÖ-gruppen:
Sävsjö Näringslivs AB
Aleholm
Arbetsförmedlingen
Jobbhuset
Science Park
Sävsjö kommun
Kontakta oss när du har ett behov av
arbetskraft, både på kort och lång sikt.
Helena Gill, Sävsjö Näringslivs AB, är
samordnare och sammankallande för ISÄVSJÖgruppen.
Telefon: 0382-577201
helena@snab.nu

Sävsjö Näringslivs AB ägs till 50 % av Sävsjöortens
Näringslivsförening, som består av cirka 200 lokala företag.
Resterande 50 % ägs av Sävsjö Kommun. Tillsammans har ägarna
pekat ut riktningen för bolaget.

Ägarnas direktiv till oss

FÖRETAGSSERVICE

UTBILDNING - NÄRINGSLIV

� Verka för ökad medlemsnytta och
utveckling av näringslivet i hela
kommunen genom att skapa en
bärkraftig samverkan mellan företag,
branscher och kluster och mellan
näringsliv och kommun.

� Säkra kontakten mellan näringsliv
och skola, i syfte att möjliggöra en
lokal framtid för våra ungdomar
samt att skapa en rekryteringsbas
för Sävsjö kommuns näringsliv.

� Medverka till bredd, kompetens och
mångfald i rekryteringsfrågor.

SNAB - ditt resursnät!

� Stimulera och mäkla
kompetensutveckling för personal
och styrelser.

Sävsjö Näringslivs AB
Box 180
576 24 Sävsjö
Tel: 0382-57 72 00
E-post: info@snab.nu
Webb: www.snab.nu

Besöksadress:
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

En lokalproducerad trycksak från Klassons Mediabyrå AB, Sävsjö

SNAB skall bidra till att omvärlden och lokala företag får en
positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat genom att:

