VERKSAMHETSPLAN

2019

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

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

Företagsservice

Utbildning-näringsliv

Verka för ökad medlemsnytta och utveckling

Säkra kontakten mellan näringsliv och

av näringslivet i hela kommunen genom
att skapa en bärkraftig samverkan mellan
företag.

Medverka till bredd, kompetens och

mångfald i rekryteringsfrågor.

skola, i syfte att möjliggöra en lokal
framtid för våra ungdomar samt att skapa
en rekryteringsbas för Sävsjö kommuns
näringsliv.

Stimulera och mäkla kompetensutveckling

för personal och styrelser

SNAB är ett utvecklingsbolag där det är viktigt att anta
framtidens utmaningar för att på bästa sätt kunna möta
näringslivets behov av olika typer av insatser och aktiviteter.
Under 2019 kommer bolaget därför arbeta med sin
affärsstrategi och vision som skall prägla det framtida arbetet
med start 2020.
Detta kommer bland annat ske genom:
� Kartläggning
SWOT-analys.

� Dialog
Samråd med ägare, företag och samarbetspartners.

� Ny vision
Efter samråd och dialog fastställs en ny vision inför det framtida arbetet.

Aktiviteter 2019
� Utbildningar
SNAB kommer fortsatt arbeta med aktuella
utbildningar som efterfrågas av näringslivet.
Vissa av dessa kommer göras i samverkan med
NUVAB.

� Kvinnligt nätverk
I samverkan med NUVAB kommer SNAB under
2019 göra gemensamma aktiviteter för våra
kvinnliga företagare i nätverken WBS-Women
Business School och VFK-Vetlanda Företagsamma
kvinnor.

� Ung Företagsamhet
SNAB deltar i både det lokala och regionala
arbetet inom Ung Företagsamhet.		

� Attraktiv Industri
SNAB sitter med i styrgruppen för projekt Attraktiv
Industri som är ett samarbete tillsammans med
Eksjö kommun.

� ISÄVSJÖgruppen
SNAB samordnar ISÄVSJÖgruppen i
samverkan med Jobbhuset, Arbetsförmedlingen,
Science Park, Aleholm och Sävsjö kommuns
utvecklingsavdelning.

� ICS-Interior Cluster Sweden AB
SNAB deltar i klustrets aktiviteter och arbete.
ICS är en samlingsplats för möbel- och
inredningsbranschen i Sverige.

� Skola-näringsliv
SNAB samordnar aktiviteter och
samverkansgrupper.

� Sävsjö Handel
Vi samarbetar med Sävsjö Handel kring olika
aktiviteter och frågor, i detta ingår också att under
året bjuda in till frukostmöten.

� Growkomp 2.0
SNAB sitter med i styrgruppen och deltar
i aktiviteter för Growkomp 2.0 som är ett
gemensamt projekt tillsammans med Nässjö,
Jönköping och Vaggeryds kommuner.

iSÄVSJÖ
gruppen
framtid &
kompetens

Vi finns i ISÄVSJÖ-gruppen:

Mätbara mål
1 Inspirationsföreläsning i samverkan
		 med NUVAB
1 Näringslivsgala
1 Publik aktivitet tillsammans med
		 Sävsjö Handel
80 Företagsbesök
20 Digitala nyhetsbrev
8 Framtidens yrke
1 Näringslivssafari
1 Företagsträff
4 Frukostmöten

� 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
ISÄVSJÖ-gruppen.
Telefon: 0382-577201
helena@snab.nu

En lokalproducerad trycksak från Interweave Mediadesign AB AB, Sävsjö

Här följer du vår verksamhet!
� Nyhetsbrev
� Sociala medier
Vi finns på Facebook och Instagram där vi löpande
lägger ut information och nyheter.


� Webb
www.snab.nu

SNAB - ditt resursnät!

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

