Vi delar din vardag
Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter
väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina
vardagssysslor alltför ofta sikten framåt.
Vi på IUC möter dig som företagare i din verklighet. Vi vet hur
du har det, lyssnar på dina funderingar och kommer med idéer.
Vi delar helt enkelt din vardag. Varje dag, året runt.
Strategisk utveckling kräver tillgång till rätt resurser. IUC är
en sådan. Vi har precis den kunskap, kompetens, de nätverk
och arbetsmodeller som behövs. Ett industriellt fokus och en
lokal närvaro visar vägen till dina framtida möjligheter. Detta
i kombination med en strategisk utveckling av produkter,
processer, teknik och kompetens. På så sätt får vi industrier
att växa.
När vi går in i ett uppdrag innebär det för oss ett ansvar att
bidra till din utveckling och lotsa dig hela vägen.
Vi vill se resultat!!

www.iuc.se
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En naturlig mötesplats
IUC finns nära dig. Det innebär att våra medarbetare snabbt och
effektivt kan medverka när du behöver hjälp och stöd. Vi lyssnar på och
kommunicerar nära dig. På så sätt skapar vi oss en heltäckande bild av
just din situation, dina resurser och dina behov.
IUC är också den naturliga mötesplatsen för industriella utvecklingsfrågor.
Vi öppnar upp dialoger mellan små- och storföretagare, mellan företagare
och forskare och mellan det privata näringslivet och det offentliga Sverige.
Dialog skapar handlingskraft, initiativ och affärer. Genom vårt stora
nätverk blir IUC en kraftfull resurs för dig.

Nytta är att göra resultat
Vi gör nytta genom att vara aktiva med vår spetskompetens i din dagliga
verksamhet. IUC har en unik förmåga att identifiera, starta och driva
utvecklingsprocesser. Våra medarbetare är handfasta och konkreta
– det är handling som gäller. Tillsammans med dig omsätts analysen
till konkreta handlingar. Det ger resultat – för dig, dina anställda och
samhället i stort.
Att vårt arbetssätt verkligen har lyckats visar de hundratals exempel på
nya, innovativa idéer, tjänster, företag och produkter som genom åren har
skapat nya arbetstillfällen och en positiv ekonomisk utveckling.
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Lokal samverkan
skapar nationell nytta
IUC vill främja den industriella utvecklingen i små och medelstora företag
genom att utveckla affärer. Svensk industri ska kunna konkurrera på
en internationell marknad. För det krävs världsklass. Vi erbjuder den
spetskunskap och de nätverk du behöver för att nå denna position.
IUC drivs av vilja och engagemang. Det finns en outnyttjad potential hos
svenska små och medelstora företag. Vi vill lyfta fram just dina dolda
tillgångar – så att du och ditt företag kan växa ännu mer. Genom att se
till att lokalt och nationellt möts och samverkar ökar den
gemensamma kraften.
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IUC skapar framgång
Vi har utvecklat en IUC-unik arbetsmodell, speciellt anpassad för industriell
utveckling. Den består av fyra huvudsteg: identifiera behov, initiera, utföra
och utvärdera. Vart och ett av stegen innehåller i sin tur ytterligare delsteg.
Processen kvalitetssäkras i vårt gemensamma, nationella system.
Vi börjar alltid med att göra en analys av just dina behov. Först därefter ser
vi vilka insatser som är bäst för dig. Det här är din första kontakt med oss.
I analysen bedöms möjligheterna att genomföra olika projekt och processer.
Idéer och förslag konkretiseras sedan till underlag för en djupare diskussion
och fortsatt utveckling.
Av erfarenhet vet vi ungefär var behoven
finns. Därför har IUC Sverige satt
samman en portfölj av olika tjänster som
täcker många utvecklingsområden.

Verksamhetsutveckling:
 Projektledning
 Ledarskap
 Hållbarhet
 Avknoppning
 Kompetensutveckling
 Produktion
 Arbetsmiljö
 Nätverk

www.iuc.se

Detta är IUC
IUC, Industriella Utvecklingscentra, finns där tillväxt skapas. Vår
lokala närvaro, höga kompetens liksom vårt personliga engagemang
skapar kreativa miljöer och konstruktiva relationer. Tillsammans är
vi 16 självständigt agerande bolag över hela landet med cirka 600
ägare, främst små och medelstora företag. Bland ägarna finns även
stora företag, fackliga organisationer, kommuner, banker med flera.

Adress: IUC Sverige, Olaus Magnus väg Hus G, 581 83 Linköping.
Telefon: 0708-281 732. E-post: info@iuc.se

utvärdera

Ditt närmaste lokala IUC hittar du på www.iuc.se. Här finns
information om vår regionala verksamhet och uppgifter om hur
du kommer i kontakt med oss – i hela landet.

