
Du är även med och påverkar regionens industriella 
utveckling och vilka frågor som lyfts. Vi är en 
industrinära aktör med tydlig koppling till finansiärer 
och politik och arbetar för att öka konkurrenskraften 
i industrin lokalt, regionalt och nationellt. IUC Norr är 
en del av det nationella IUC-nätverket.

Vi genomför regelbundna behovsanalyser hos våra 
medlemsföretag för att stötta och stärka er position. 
Ni får sedan en skriftlig återkoppling. Resultaten från 
behovsanalyserna används även i utformningen av 
nya projekt och satsningar för att möta de behov som 
framkommer. Här har du som medlemsföretag en 
chans att påverka. Satsningarna genomförs mestadels 
inom ramen för projekt i samarbete med industrin, 
offentliga parter och akademin.

Vi driver nätverk, arrangerar workshopar, event 
och utbildningar där alla våra medlemsföretag är 
välkomna. Vi skapar sammanhang där våra delade 
behov och gemensamma krafter är det som ger nya 
möjligheter. För att möta medlemsföretagens behov 
och önskemål har vi tagit fram aktuella förmåner. 
Dessa förmåner kan komma att ändras utifrån 
medlemsföretagens önskemål. 
 
 
 

Exempel på förmåner är:

• Personlig kontaktperson inom IUC Norr som lotsar 
dig rätt och ger stöd som är anpassat efter dina 
behov. 

• Tillgång till yrkesnätverk. Nya yrkesnätverk bildas 
utifrån behov och önskemål. Du får 10 % rabatt på 
avgiften/deltagare.

• Vi kan stötta dig som medlem i IUC Norr att 
identifiera möjligheter till finansiellt stöd i ert 
utvecklingsarbete.

• 10 % rabatt på aktiviteter som:  
Seminarier, workshops, utbildningar och uppdrag 
som inte ryms inom projekt.

För att ta del av alla erbjudanden se iucnorr.se.
Är du inte medlem, bli medlem idag!  
Ansök på www.iucnorr.se.

Med vänliga hälsningar

Åsa Tjärnberg, VD/CEO IUC Norr

Vi är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i norra Sverige. Vi arbetar nära företag 
och individer för att flytta fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. Som medlem 
i IUC Norr får du tillgång till en mängd erbjudanden som syftar till att utveckla och stärka 
ditt företag och dina medarbetare.

Hej blivande medlem i IUC Norr! 

Vi är en 
 stolt inspiratör 

 som påverkar beslut.
 Vi har förmågan att  
hitta lösningar i nuet 

och rusta för det  
som väntar.”

www.iucnorr.se


