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Södertälje Företagardag och
Södertäljegalan
Omkring 1 000 personer besökte
Södertälje Företagardag när 85 företag ställde ut i AXA Sports Center.
Förutom mässa bjöd dagen på nätverkande, föreläsningar, seminarier
och många nya kontakter knöts.
Samma kväll hölls Södertäljegalan,
där 300 gäster åt och underhölls av

Lasse Karlsson, Johan Boding, JAM
Dansstudio, Mezzopotelge och nio
priser delades ut till Södertäljeföretagare, invånare och föreningar.
Vilken hemmamatch! Grattis till alla
vinnare! Se vilka de är och se en
film från evenemangen »

VAD ÄR PÅ GÅNG I NÄRINGSLIVET? HÅLL DIG UPPDATERAD HÄR »

Matchnings
samarbete
Destination Södertälje har
startat ett samarbete med
Arbetsförmedlingen, där vi tillsammans besöker företag i Södertälje
kommun. Syftet är att kombinera
kännedomen som Destination
Södertälje har gällande näringslivet
med Arbetsförmedlingens kunskap
om praktiska och strategiska
arbetsmarknadsinsatser. Frågeställningar som kan komma att diskuteras ute på företagen är bl.a.
kompetensbehov, validering,
utbildningskrav och framtida
utbildningsbehov. Läs mer »

Logistik
utbildning

Södertäljebyrån
invigd
Många fanns på plats när Södertäljebyrån invigdes i november.
I minglet syntes bl.a. företagare,
politiker och tjänstemän. Förutom
en mötes- och informationsplats för
allmänheten ska Södertäljebyrån
arbeta med förenings- och näringslivet i Södertälje. Syftet är att bli en
mer attraktiv och tillgänglig plats
med bredare service till en större
målgrupp, året runt. Läs mer »

Massor av
energi på
uppstarten för
projekt MatLust
Starten för projekt MatLust var den
18 november. Nästan 170 personer
deltog och bidrog till en energifylld,
konstruktiv och inspirerande uppstart. Läs mer »

Har du arbetat med logistik,
inköp, handel, transport eller
distribution och vill utvecklas? Är
du intresserad av projekt- och
arbetsledning? Är du nyfiken på
tredjepartslogistik?
Då är vår utbildning på Campus
Telge något för dig. Läs mer »

Frukostklubben
Till årets sista Frukostklubben
kom ett hundratal företagare
och tjänstemän för att ta del av
Bisnodes näringslivsstudie, som
visar hur det går för Södertäljes
företag. Ett stort tack till alla som
kommit under Frukostklubbarna
2015! Datum för nästa års Frukost
klubben hittar du på webben »
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