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SERVICEAVGIFT

BAS PLUS

Anställda Avgift Anställda Avgift

1-10  5 000 kr 1-10 15 000 kr

11-25 10 000 kr 11-25 25 000 kr

26-50 15 000 kr 26-50 35 000 kr

51-100 20 000 kr 51-100 45 000 kr

101-249 25 000 kr 101-249 60 000 kr

250- 30 000 kr 250- 80 000 kr

Medlemskap i enskilt nätverk:
10 000 kr/företag och nätverk.

MEDLEMSKAP 2021

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI 

EN HÅLLBAR 
FRAMTID FÖR 
ERT FÖRETAG

TEKNIK               AFFÄRER           KOMPETENS

MEDLEMSERBJUDANDE 2021



BAS
MEDLEM

VILL NI KONTINUERLIGT FÅ NY KUNSKAP, FÅ TILLGÅNG TILL DEN FORSKNING 

SOM ÄR RELEVANT FÖR ERT FÖRETAG? SER NI FÖRDELAR MED ATT BYTA 

ERFARENHETER MED ANDRA OCH DISKUTERA GEMENSAMMA UTMANINGAR 

OCH MÖJLIGHETER? VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I IUC SYD!

SOM MEDLEM I IUC SYD FÅR DITT 
INDUSTRIFÖRETAG STÖD FÖR LÅNG-
SIKTIG STRATEGISK UTVECKLING

PLUS
MEDLEM

PLUS-medlemskap
Plusmedlemskap innebär att ni får basmedlemskapet samt deltagande i alla våra 
nätverk. Syftet med nätverken är att skapa en effekt för dig som individ och för er som 
företag. Du får möjlighet att träffa personer som jobbar inom samma funktion/roll som 
du själv. Du breddar ditt kontaktnät, utbyter erfarenheter, tar del av ny kunskap och 
diskuterar vardagens utmaningar. Nätverken ger er påtagligt större nytta om ni är 
med vid alla träffar, och om ni deltar i flera olika nätverk. Då får ni ett bra underlag för 
att starta en intern förändringsprocess.
 Varje nätverk har fyra fysiska eller digitala träffar varje år. Det övergripande temat för 
funktionsnätverken 2021 är Omställning, med fokus på digitalisering och hållbarhet. 
Detta innebär att alla träffar på något sätt är kopplade till detta tema. Vid intresse och 
behov startar vi nya nätverk (minst åtta företag).

Funktionsnätverk
• Produktion  
• Teamledare
• Underhåll
• HR
• Ekonomi
• Kvalitet & Miljö
• Inköp & Logistik
• Ledning & Organisation

Tematiserade nätverk
De tematiserade nätverken följer inte 
samma struktur som funktions-
nätverken, innehållet för träffarna 
bestäms separat.
• LEAN
• Monitor

¤ Prioriterat deltagande i projekt Som medlem har ni förtur  
till del tagande i projekt som vi på IUC Syd driver.
¤ Arbetsmarknadskunskap Genom ert medlemskap är ni del av ett  
långsiktigt, strategiskt arbete för en stabil kompetensförsörjning i vår region.  
Våra tre kommunikatörer pratar med unga ute i klassrummen om jobb och  
framtid ur ett arbetsgivarperspektiv. Låt ert bi dragan de till Arbetsmarknads kunskap 
bli en del av ert CSR-arbete.
¤ Behovsanalys Vi genomför en analys i syfte att stötta och stärka er position och 
rekommendera vägar och insatser som är rätt i tiden utifrån de behov ni har.
¤ Omvärldsbevakningar Ni får åter kommande omvärldsbevakningar kring händelser 
och trender som kan påverka industrin – både stora, globala trender och mer lokala. 
Nytt 2021! Vi erbjuder även en före tagsspecifik workshop i omvärlds analys till 
självkostnadspris.
¤ IUC Syd Community IUC Syd Community är en nyskapad plattform som ger er 
möjlighet att stötta och hjälpa varandra. Detta öppnar dörrar till spännande 
samarbeten, nya kontakter och inspirerande kompetens utbyten (startar under 2021).

BAS-medlemskap:

¤ IUC Lab Nytt 2021! IUC Lab är en industriell utvecklingsverkstad i Lund för hållbar 
lågvolymsproduktion. Här kan ert företag göra praktiska tester inom robotisering, 
additiv tillverkning och simulering. Med hjälp av ett tvärvetenskapligt team går ni från 
idé till verklighet, det vi kallar ”Test before invest”.  IUC Lab erbjuder exklusiva 
frukostmöten, workshoppar och utbildningar till självkostnadspris.
¤ Digitala utbildningar Vi erbjuder en rabatt till utbildnings portalen Diploma som 
ger er tillgång till över 330 digitala utbildningar. 
¤ Forskning och utveckling Vi kopplar ihop ert företag med relevant expertis och ni 
möter forskare på olika Teknik-workshops för diskussioner kring industriella 
framtidsplaner. 
¤ Industrifika Nytt 2021! Åtta gånger om året kommer ni som medlemsföretag att bli 
inbjudna till en digital industrifika som kommer att fyllas av gästföreläsare och intres-
santa diskussioner som ligger i tiden. Det blir även ett forum för informa tion  om vad 
som är på gång hos oss.
¤ Techday Ni får årligen en inbjudan till Techday – Skånes industridag och årets 
viktigaste mötesplats för diskussioner kring indu striella framtidsspaningar. Ni deltar till 
självkostnadspris.

Michael Holmström,  
VD för Nolato MediTor:
”Att delta i IUC Syds nätverk och 
seminarier är en viktig del av vår 
omvärldsbevakning. Det ger inblickar 
och kunskaper på olika nivåer som 
utvecklar våra medarbetare och 
därmed också hela företaget.” 

David Åqvist,  
VD för WME Mekaniska:
”Genom IUC Syd får vi tillgång 
till spetskompetens, och till ett 
nätverk som öppnar dörrar för 
samarbeten med både mindre 
och större företag.”


