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Employer Branding och hur du
lyckas hitta rätt medarbetare till
ditt företag är temat för årets första
Tillväxtforum Södertälje, som
äger rum den 11 mars.
• Plats: Campus Telge,
Kvarnbergagatan 14 A.
• Tid: Kl. 08.00–09.30, frukost
serveras från kl. 07.30.
Klicka här för anmälan »

Södertälje Science Park och
KTH storsatsar
Första spadtaget i satsningen för
Södertälje Science Park och KTH
Södertälje togs den 23 februari.
Omkring 300 personer kom för att
närvara vid ceremonin. I det symboliska första spadtaget deltog bl. a.
närings- och innovationsminister

Mikael Damberg, Boel Godner,
kommunstyrelsens ordförande i
Södertälje, och Stephan Tolstoy,
styrelseordförande i Aucturum.
Samtliga talade om hur viktigt
denna satsning är för Södertälje
och för Sverige. Läs mer »

Save the date:
11 maj – Mitt
företag 2016
I år arrangeras företagsturnén
”Mitt Företag 2016” i Södertälje.
Evenemanget arrangeras i sam
arbete mellan Haninge, Huddinge
och Södertälje kommuner och syftet
är att stödja småföretagare att
utvecklas och lyckas med sina företagsidéer. Mer information kommer!

MatLust

Temaveckor på Södertäljebyrån
Södertäljebyråns första temavecka
”Smaka på Södertälje” hölls i början
av februari och fler än 400 söder
täljebor kom dit för att smaka på
mat från några av våra lokalproducenter. Under sportlovet, 29 februari till 4 mars, kan alla barn och
vuxna utveckla sin kreativitet under
Södertäljebyråns andra temavecka

”Slöjda i Södertälje”. Håll utkik efter
kommande temaveckan ”Studera i
Södertälje” som hålls på Södertäljebyrån i början av april!
• Senaste nytt från Södertäljebyrån
på Facebook »
• Läs mer om ”Slöjda i Södertälje” »

Nya utbildningar
drar igång

Frukostklubben
2016

Sju nya yrkeshögskoleutbildningar
(YH-utbildningar) startar i Södertälje, bl.a. ”Mjukvarutestare” och
”Köksmästare med ekologi och hållbarhetsperspektiv”. Utbildningarna
kommer, med vissa undantag, att
hållas på Campus Telge och drar
igång 2016 och 2017.
Läs mer »

Årets tema för Frukostklubben är
”Utvecklingskraft i Södertälje”.
Den första Frukostklubben, som
hölls i början av februari, handlade om AstraZenecas och Swetox
utveckling i Södertälje. Kommande
Frukostklubben blir 7/4, 2/6, 1/9,
27/10 och 1/12. Håll utkik här för
mer information »

Häng med i vad som händer i
MatLust-projektet – håll dig
uppdaterad på matlust.eu och
www.facebook.com/projektmatlust

Vill ditt företag
veta mer om
Södertälje?
Arbetet med varumärket Södertälje fortsätter. Nu anordnar vi en
”Södertäljeutbildning” – vi kommer
till er, alternativt ni till oss, och vi
berättar mer om Södertäljes historia
och Södertälje i dag. För mer frågor
eller för att boka en utbildning
kontakta: varumarke@sodertalje.se

På gång
i Södertälje
Det är alltid något på gång i
Södertälje. Kika in på evenemangskalendern för att hitta
något som passar dig:
• Evenemangskalendern »
• Följ oss på även på Facebook »
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