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31 januari  Årliga högtidstalet av Björn O. Nilsson
från IVA
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens vd professor Björn O. Nilsson håller för sista
gången sitt årliga högtidstal om framsteg inom forskning, teknik och vetenskap. Vi
välkomnar även hans efterträdare
professor Tuula Teeri.
Vi får höra om allt från hjärnans undermedvetna reaktioner i realtid via pedagogiska
robotar i klassrummen till ny forskning som omvandlar broskceller till stamceller i
3Dskrivare. Men också att drönare kan bli räddningen vid hjärtstopp långt från
sjukhus och att artificiella Alicia T numera sitter i ett konsultbolags ledningsgrupp.
Bland mycket annat. Välkomna!

Tid: Onsdag 31 januari kl. 14:00 ca 16:00
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika från kl. 14: 00
Föreläsningen börjar 14:30
Plats: Samarkand2015, Fredsgatan 27 vån. 2, Ludvika
Anmälan: senast 25/1 till lena.norrstrom@samarkand2015.com

Jobb och Studiemässa i Ludvika 27 mars på Folkets Hus.

Det finns fortfarande möjlighet att boka plats!
När: 27 mars 2018, kl.1015
Var: Ludvika Folkets Hus
Kom och träffa över 1300 elever och arbetssökande!
Bidra till att de blir medvetna om vilka yrken som finns i vårt arbetsliv i Ludvika och
Smedjebacken, och vilka utbildningmöjligheter som finns!
Brist på arbetskraft är länets största utmaning. Upp till 7 av 10 arbetsplatser i
Dalarna uppger att de har svårt att rekrytera rätt personal. (Läs mer på
Arbetsförmedlinges webb.) Var med och berätta om vilka möjligheter och spännande
jobb som finns och vad det faktiskt innebär att jobba i just er bransch. Hjälp våra
ungdomar göra medvetna studie och yrkesval och locka fler till att välja yrken som
efterfrågas.

Mässan arrangeras i samarbete med gymnasieskolorna i Ludvika och Smedjebacken,
med schemalagda besök av gymnasieelever under hela dagen. Mässan är även öppen
för allmänheten.
Ingen kostnad! Begränsat antal platser.
För bokning av utställningsplats eller ytterligare information, kontakta:
Janna Johansson Pereira, 0240860 31 eller janna.johansson@samarkand2015.com
Här ser du vilka som kommer finnas med på mässan.
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