Vi går mot vår och ljusare tider, det hoppas vi alla på nu! Våren innebär för vår del en ny
medarbetare och med det en nystart. Tillsammans ska vi sätta planer för året och hur vi
kan utveckla vårt arbete framåt. Det kommer att bli ett ökat fokus på platsutvecklingen i
stort, kommunikation och på hur vi på bästa sätt kan träffa näringslivet under rådande
restriktioner och fortsätta vår gemensamma utvecklingsresa.

Näringsliv och kommun tillsammans i digital yrkesmässa

När inget är som vanligt måste man tänka nytt, därför blev årets yrkes och karriärmässa
en digital livesänding via Youtube. Målgruppen var högstadieungdomar på Nyboskolan
och sändningen handlade främst om sommarjobb, feriepraktik och utbildning, men också
om att leva på sin dröm  annorlunda val av gymnasieutbildning och möjligheten att driva
UFföretag på gymnasiet och driva sommarlovsföretag genom Ung Drive. På plats i
studion varvades gäster från olika kommunala förvaltningar och privata företag med
förinspelat material.
Det var ett stort engagemang från skolungdomarna som skickade frågor till studie och
yrkesvägledarna under hela sändningen. När eleverna själva fick berätta vilka yrken de
var intressade av var förskolelärare, cncoperatör och ingenjör i topp. Det är positivt för
Tibro!
Vi kommer att jobba vidare med en till yrkes och karriärmässa under hösten, den
kommer att ha fokus på högre studier, vilka yrken och karriärer som finns här i Tibro. Då
vill vi visa upp våra branscher med porträttfilmer och intervjuer. Ta chansen att visa upp
ert företag!
Mer info och möjlighet att se mässan och de olika inslagen på www.tibro.se/yrkesmassa.

Så blir våren på Tillväxt Tibro och Inredia
Tyvärr tvingas vi fortsätta med restriktionerna vilket innebär att Inredia med all
sannolikhet är fortsatt stängt för coworking fram till sommaren. Huset är öppet under
restaurangens serveringstider och naturligtvis går det som vanligt att boka konferenser
och möten.
NYHET! Både Tibrosalen och CC Packrummet är nu uppdaterade med
videokonferensutrustning som skapar möjlighet till bättre möten med deltagare både i
lokalen och på distans.
Vår egen verksamhet på näringslivsenheten kommer fortsatt i huvudsak att ske i en
blandning av arbete på plats och hemifrån, och våra möten och aktiviteter kommer att
genomföras efter rådande omständigheter, myndighetsbeslut och rekommendationer.
Tobias Olsson börjar sin tjänst som platsutvecklare den 1/4 och nås då på 0504184 77,
tobias.olsson@tibro.se.

DIgital näringslivsfrukost 25 mars

Äntligen dags för 2021 års första
nätverksträff! Duka upp din favoritfrukost
och kasta dig ut på internet för en informativ
och inspirerande stund med oss och bland
andra WSP som ger oss relevanta och
intressanta bilder av Tibros förutsättningar 
robusthet och skörhet  i perspektiv av vår
omvärld och under de förutsättningar som
gäller både nu och som trender.
Håll utkik för inbjudan!

Vi planerar evenemang för hösten
Just nu pågår det planering för flera olika evenemang under hösten tillsammans med
samarbetspartners inom kommunen och näringslivet. Planerna nu är att göra
evenemang som kan genomföras med och utan coronarestriktioner. Det gäller att ha
både plan A, B och C.
Det kommer fortsatt att vara evenemang digitalt men också fysiskt utspritt över tid och på
olika platser för att undvika trängsel. Välkända evenemang som ljusvecka och
möbeldagar kommer att genomföras som det ser ut nu.
Vi jobbar också vidare med julevenemang och sommarkampanjer, något som kommer att
få extra fart när vi får vår nya medarbetare på plats i april.

Film om Tibros näringsliv

Tibro är starkt präglat av entreprenörskap och företagsamhet. Här har vi drivit företag i
över 200 år och det småskaliga och nära har alltid haft stor betydelse.
I Tibro har vi alltid varit exceptionellt bra på möbler och inredning men det är långt ifrån
allt som finns här. Med vårt filmprojekt vill vi visa upp bredden av Tibros näringsliv  från
de små hantverksyrkena där allt började till dagens storskalighet inom till exempel
producerande industri och logistik. Vi vill visa avancerad teknisk produktion som möter
det jordnära  hantverket som möter robotar  men också en del av alla våra tjänste och
entreprenadföretag och verksamheter inom både traditionell och modern grön näring.
Historia och framtid vävs samman till det som är vårt nu. Till det som är #viärtibro.
Klicka på bilden för att komma till filmen.
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