PROGRAM och
ANMÄLAN

Inspiration, insikter och nya kontakter

Kompetensförsörjning
för framtiden 15-19 november
I Linnéregionen finns mängder av innovativa
och spännande bolag som ständigt blickar framåt
och genererar banbrytande idéer. Bolagen delar en
gemensam utmaning - att hitta den kompetens
som krävs för att kunna växa och realisera.
Genom föreläsningar, öppet hus och prova på för
företag, ungdomar, studenter och yrkesverksamma
vill Digitala veckan:

• attrahera fler till it-sektorn
• få fler kvinnor till branschen
• lyfta Linnéregionen som IT-hub
• skapa möten och kontaktytor för
karriär inom digitala sektorn
• blicka mot framtiden

2021
Digitala veckan 2021 är en
hybrid med både webbsändningar och fysiska
möten i Växjö, Ljungby,
Kalmar och Västervik.

Dagarna har olika inrikting
men förenas under ämnet
kompetensförsörjning.
Detaljerat PROGRAM och
länkar till ANMÄLAN för de
olika eventen hittar du på
www.digitalaveckan.se.

Gabriella Lodin
modererar veckan

Du som deltar får möjligheter till nya insikter,
inspiration och kontakter så att du och ditt företag
står bättre beredda att möta framtidens utmaningar
kring kompetensförsörjning.

Hello Worlds
generalsekreterare

Maria Arneng
inviger veckan

Under Digitala veckan vill vi öppna ögonen för Linnéregionen och de bolag som verkar här, och du är lika
välkommen oavsett var i landet du än verkar idag!

Digitala veckan arrangeras av

DIGITRI
DIGITRI

i samarbete med

PROGRAM och
ANMÄLAN

15-19 november

2021

UR PROGRAMMET
måndag - främst för ungdomar, lärare och skolpersonal

ATTRAHERA FLER TILL IT-SEKTORN

- Morgonsoffan om dagens rubrik och invigning av veckan online
- InMoov, 3D-print och Micro:bit i Innovation Lab Växjö
- Upplev VR och AR i Videum VR Växjö
- Hitta lösingar med prototyping Kalmar

Anna
Frankzén Starrin
trendanalytiker och
kulturantropolog

tisdag - ta till vara en outnyttjad resurs

FLER KVINNOR TILL BRANSCHEN

- Morgonsoffan med besök av WiTech och Softhouse online
Föreläsning: Digitala trender för en hållbar framtid online
- Digibrunch: Inspirera kvinnor att välja karriär inom TECH Växjö och online
- Föreläsning: Klart du kan koda! online
- Öppet för tjejer på IoT-labbet Kalmar
-

Una Tellhed
onsdag - vi sätter Linnéregionen på kartan

docent, universitetslektor
i psykologi, projektledare

REGION IT-HUB

- Morgonsoffan om dagens rubrik med besök av Volvo CE online
- Föreläsning: Cybersäkerhet som konkurrensfördel online
- AW med föreläsning hos Gears of Leo Växjö

Jonas Lejon
cybersäkerhetsspecialist

torsdag - studenter och företagare möts

KARRIÄRDAG

- Morgonsoffan inleder Linnéuniversitetets Karriärdag online
- Karriärdag teknik Växjö
- Inspirationskonferens: e-hälsa Västervik och online
- Workshop Generation Z Växjö och Ljungby

Deltagande
är öppet för alla
intresserade och
kostnadsfritt. Målet
med Digitala veckan är
att inspirera till förändring
och framåtrörelse.

fredag - för alla intresserade

FRAMTID

- Morgonsoffan om dagens rubrik online
- Workshop Generation Z Växjö och Ljungby
- Inspirationsföreläsning: IoT Växjö
- Tekniskt seminarie
- Open Lab Day i IoT-labbet Kalmar
Vi reserverar oss för ändringar i programmet ovan.
Uppdaterat program - www.digitalaveckan.se.

Digitala veckan arrangeras av
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Ett mer detaljerat och
ständigt uppdaterat
PROGRAM med länkar
till ANMÄLAN för de
olika eventen hittar du på
www.digitalaveckan.se.

i samarbete med

