Väx
tillsammans
med IDC
Vårt uppdrag är att långsiktigt stärka
konkurrenskraften och lönsamheten
för Skaraborgs tillverkande industriföretag.
HUR KAN DU UTVECKLAS?

Tillsammans för en hållbar
industriell utveckling
Vi är utvecklingsbolaget för företagen och människorna i Skaraborgs
tillverkande industri. Vi fungerar som en ”kopplingsdosa” genom att vi identifierar industri-

företags behov och sedan matchar dem med väl valda resurser för utveckling. Vi har jobbat på det
här sättet för att stötta industriföretag i Skaraborg i hållbar industriell utveckling i mer än tio år,
och ägs av ca 160 delägarföretag. Det är för industrin vår verksamhet finns till och vi utvecklas och
växer tillsammans.
Alla utvecklingsresor ser olika ut
Vi startar i en behovsinventering, där klarnar bilden av ett företagets potential.
Sedan erbjuder vi en rad beprövade metoder och verktyg, flera olika
nätverk, ständigt växande omvärldskunskap och en bred samlad
kompetens som ger företaget den ”hjälp till självhjälp” som
behövs. Vi levererar långsiktigt stärkande och lärande
insatser och vi jobbar med hållbarhet utifrån alla tre
dimensioner; ekonomisk, ekologisk och social.

COACHNING
LÄNGS
VÄGEN

2. FÖRETAGSANALYS

I nästa steg genomförs en övergripande företagsanalys,
en analys vi utvecklat särskilt för den tillverkande industrin.
Den ger en bra nulägesbild över företagets situation. Utifrån
resultatet kan vi sedan ta ut riktning och vision genom att
identifiera de områden där störst potential finns. Vi sätter
en gemensam handlingsplan där vi prioriterar insatser.
Företagsgemensamma frågor
Ledning
Marknad
Personal/HR
Produktion
Produktutveckling

LÄS MER OM
FÖRETAGSANALYSEN

COACHNING
LÄNGS VÄGEN

Coachning längs med vägen
Att gå in som delägare i IDC West Sweden AB, och starta
en utvecklingsresa tillsammans med oss, innebär
stöd och coachning längs med vägen inom
alla områden, frågor och utmaningar.

3. NÄSTA STEG

Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna
i utvecklingsresan. Detta steg kallar vi förbättringsarbete
och det leder till en större förändring, en transformation.
Alla företag har olika utmaningar och potential, därmed blir
detta steg unikt för varje företag. Exempel på ett nästa steg:
Fördjupade områdesanalyser
Deltagande i forskningsprojekt
Direkt problemlösning
Deltagande i utvecklingsprojekt
Deltagande i nätverk

1. BEHOVSINVENTERING

Våra delägares behov är det som styr vårt
arbete och ger utvecklingsresan sin riktning.

COACHNING
LÄNGS VÄGEN

Ett företags potential klarnar i vårt första möte
när vi gör en behovsinventering. I samband med
den startar även en coachningsprocess och
matchning mot olika förbättringsinsatser.
Behovsinventering
Nyfikna frågor
Aktivt lyssnande
Identifiering av företagets potential
Coachning
Planering av förbättringsinsatser

Utbildningar & event
Kontakter med samverkanspartners
Finansieringshjälp

Som delägare i IDC West Sweden AB är du med och påverkar
regionens industriella utveckling. Din röst blir del av en helhet när vi som
industrinära aktör berättar om Skaraborgs industris behov, utmaningar
och potential för en hållbar framtida industri. Du får tillgång till nätverk,

seminarier och workshops. Vi erbjuder utbildningar anpassade för industrin i samverkan med
Högskolan i Skövde, och ledarskapsutbildningar till ett reducerat pris. Du får råd i processen
kring ansökan av finansieringsstöd, och som delägare har du även tillgång till ramavtal hos bland
annat Staples, Diploma utbildningar och Nordel Energi AB.
Ett delägarskap i IDC är också varumärkesbyggande! Det visar på ett socialt
ansvarstagande för en hållbar region, och du syns genom våra reportage om
delägarföretags utvecklingsresor. Via våra nyhetsbrev och www.idcab.se tipsar
LÄS OM VÅRA
vi om utbildningar och event som är till nytta och inspiration för
DELÄGARFÖRETAGS
tillverkningsindustrin i Skaraborg.
UTVECKLINGSRESOR

Följ IDC West Sweden AB
i sociala medier.

IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av, och finns till för, människorna i
Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att
stärka konkurrenskraften och lönsamheten för
Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi ägs
av cirka 160 tillverkande företag i Skaraborg.
Vi driver utvecklingsprojekt och vårt arbete
präglas av att ge företagen ”hjälp till självhjälp”
genom coachning, analyser, förbättringsinsatser
och långsiktigt lärande. För en hållbar
framtida industri.

Vill du växa tillsammans med oss? Hör av dig!
IDC West Sweden AB, Science Park Skövde +46 (0)500 – 50 25 00 www.idcab.se
IDC West Sweden AB driver flera projekt och insatser finansierade av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,
Europeiska Socialfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Skövde Kommun, Tillväxtverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen.
Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.
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Europeiska socialfonden
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