12 Affärsliv
För företag
om nyanlända

Tisdag 10 maj 2016

Ett femtontal företagare kom till KFH en tidig torsdagsmorgon för att få veta mer
om vilken nytta deras företag kan ha av examensjobbande BTH-studenter.

RONNEBY. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen håller en informationsträff för näringslivet 12 maj om
flyktingar, invandring
och arbetsmarknad.
Mötet äger rum på
Ronneby Brunn, och
innehåller bland annat
information om vad
snabbspår in på arbetsmarknaden innebär
och hur praktik för nyanlända går till i praktiken.

Framtidens
industri i
Olofström
OLOFSTRÖM. Handelskammaren, Techtank
och Volvo Cars har ett
forum om Framtidens
industri 17 maj.
Arrangemanget äger
rum på Volvo i Olofström. Medverkande är
bland annat Mats Lundin, som är vd för forskningsinstitutet Swerea
IVF, Anders Borgehed
från Techtank, samt Alf
Andersson som är utvecklingsledare på Volvo Cars och Hans Göran
Milding som håller i
Volvos elektrifieringsstrategi.

Andreas Larsson och Mikael Johansson vid frukostbordet.
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Ungt och
företagsamt
RONNEBY. Ung företagsamhet i olika former
står i centrum när det
blir frukostmöte för näringslivet på Ronneby
kunskapskälla 19 maj.
Där presenteras Navigatorcentrum, Kaoskompaniet, Ung företagsamhet samt Teknikprogrammet
på
Knut Hahn.
Mötet pågår mellan
7.45 och 9.00.

Lär dig mer
om vattenskärning
RONNEBY. Vattenskär-

ning har blivit alltmer
använt av formgivare,
innovatörer och konstnärer både för prototyptillverkning och tillverkning av färdiga objekt.
Vattenskärningslabbet på Soft Center i Ronneby anordnar två tillfällen att lära sig mer.
23 maj har de ett halvdags seminarium för
personer som arbetar
med design eller konst.
Och 24 maj är det en
heldags workshop med
praktiska moment och
teori.

Mikael Espenkrona och Torbjörn Lind från Ronneby
näringsliv tar för sig av frukosten.

Tobias Larsson svarar på frågor.

Andreas Larsson pratar om exjobb.
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et är kanske fel
att kalla halv åtta
för tidigt. Vid frukostbordet berättade Mikael Johansson
från Jotac att han var uppe
vid fyratiden på morgonen för att titta på amerikansk hockey.

Och Andreas Larsson från
BTH kontrade med att
hans treårige son ser till
att han kommer upp extremt tidigt på morgnarna.

– Fast man lägger sig
inte tidigare för det, säger
han.
Samtalet glider över
från sport och tidiga morgnar, till små och stora barn
och landar i problemen
med onödiga och för långa
möten på jobbet.

Så är det dags för det
egentliga programmet:
Andreas Larsson och Tobias Larsson från BTH – jo,
de är faktiskt bröder – ska
berätta om vilken nytta företag kan ha av att ta emot
studenter som gör sina examensarbeten.
– En del tänker att det
bara är för stora företag
som Ericsson och Telenor,
men även mindre företag

”Studenter älskar
att komma ut och
se vad som händer
i företagen.”
TOBIAS LARSSON
BTH

kan ha stor nytta av att få
ta emot en student som
fördjupar sig i ett problem
i tre eller sex månader, säger Andreas Larsson.
– Det är ett bra sätt att få
in nya idéer i företaget,
och kanske att rekrytera
nya medarbetare.
– Och man behöver inte
oroa sig för det akademis-

ka – det tar vi hand om, säger han.

Det behöver inte heller

bara handla om stora examensarbeten, utan högskolan vill gärna ha ut studenter i praktiskt jobb på
företagen i kortare projekt, studiebesök, pop-uplabb med mera.
– Studenter älskar att
komma ut och se vad som
händer i företagen, säger
Tobias Larsson.

I frågestunden efteråt dis-

kuterar man bland annat
om det går att få in exjobbare andra tider än vårterminen (skolan försöker
vara flexibel), om Ericsson
har första tjing på datastu-

denterna (det har de inte,
men en hel del studenter
väljer taktiskt), om man
måste vara bra på engelska
(80 procent av studenterna är svenskar).

– Vi har själva massor av
idéer, vi behöver inte få
nya problem att lösa; ge
mig argument, säger Tony
Hallén på City Network.
– Då kanske ni behöver
något annat. Projekt, eller
studenter som går in som
timanställda för att ta
hand om några av idéerna,
svarar Andreas Larsson.
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