Innovationsveckan 2017 i Göteborg och Halland
Var med oss på Innovationsveckan 2017! Hur kan digital
innovation minska glappet vid rekryteringar?
Arbetsgivare behöver arbetskraft och arbetssökande behöver jobb – ändå
hittar de inte alltid varandra. Innovationsveckan 2017 arrangeras av
Arbetsförmedlingens Digitala Innovationscenter, Ingenjörer utan gränser
och Högskolan i Halmstad. Med Innovationsveckan vill vi hitta nya
digitala lösningar. Lösningar som förenklar för arbetsgivare och
arbetssökande att komma i kontakt med varandra och förstå varandra.
Innovationsveckan hålls i Göteborg och Halmstad 5-10 oktober 2017.

Delta på Snackathon – Snack inför Hack – 24:e eller 31:e augusti
På Snackathon ses vi för att starta upp Innovationsveckan. Vad är det som
skapar glappet i rekryteringsprocessen? På Snackathon formulerar vi
genom att snacka tillsammans olika utmaningar till innovationsveckans
hackathon. Här är ni också välkomna med idéer inför Innovationsveckan
2017.
-

Ni får testa nya rekryteringsmetoder via digital teknik! Se hur en
virtuell rekryteringsträff fungerar med mera.

Snackathon Göteborg:
Tid: 24 augusti, Se program från 08.30
Plats: Brand Design, Göteborg
Upplev dessutom Kinnarps Interiörs Next Office Concept

Läs program och anmäl er på:
https://simplesignup.se/private_event/97885/40f47fcf7d

Snackathon Halmstad:
Tid: 31 aug, Se program från 08.30
Plats: Digitalt Laborativt Centrum, Halmstad Högskola
Upplev dessutom miljön och tekniken på Digitalt Laborativt Centrum

Läs program och anmäl er på:
https://simplesignup.se/private_event/97985/5ad0588940

Delta på Innovationsveckan 2017 – 5:e till 10:e oktober
- i Göteborg och Halmstad
-

Torsdag och fredag får besökare testa befintliga innovationer på
området, delta i workshops, föreläsningar med mera tillsammans
med oss. Ytterligare förslag välkomnas.

-

Under helgen genomförs hackathon på 48 timmar under ledning av
Ingenjörer utan gränser

-

Måndag presenteras och visualiseras de digitala lösningarna och
vinnarna utses.

Allt som kommer fram genom Innovationsveckan är en Open Source. Vem som vill
jobbar vidare med lösningar och idéer! Programmet för veckan är fortfarande
under utformning.

Missa inte att vara en del av den innovativa digitala utvecklingen i vår
region på Innovationsveckan 2017!
Anmäl ert intresse att delta i Snackathon i Göteborg eller Halmstad. Kan ni
inte delta på Snackathon men vill vara med på Innovationsveckan? Ni kan
i så fall i anmälan för Snackathon endast anmäla intresse att få mer
information och inbjudan till själva Innovationsveckan 2017.
Eventet bekostas av Arbetsförmedlingen. Läs mer om tidigare
innovationsveckor och hackathons på: www.jobbhackathon.se
Vi ser fram emot er intresseanmälan!
www.arbetsformedlingen.se
www.ingenjorerutangranser.se
www.hh.se
www.kinnarps.com

