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Almi
Almi Företagspartner har som mål:
• Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt.
• Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas.
• Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.
Företag kan vända sig till Almi när man har behov av affärsrådgivning eller finansiering.
Almi finansierar företag i alla branscher. Det viktigaste är affärsidéns potential och
företagsledningens kompetens. Almi:s affärsrådgivning är anpassad efter regionala behov.
Rådgivningen kan bestå av utvecklingsprogram, seminarier, kurser, mentorprogram och
regionala projekt.
Kontaktuppgifter:
Almi
Besöksadress: Köpmangatan 23-25
Postadress: Box 8023, 700 08 Örebro
Telefon: 019-17 48 00
E-post: info.orebro@almi.se
www.almi.se/orebro

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen skapar möten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Vår uppgift är att
medverka till att arbetsgivare hittar rätt medarbetare genom att matcha arbetssökande med rätt
kompetens. Arbetsförmedlingen är med sina cirka 325 lokala kontor Sveriges största
samarbetspartner vid rekryteringar. Du får tillgång till vår service genom din lokala
arbetsförmedling, kundtjänst per telefon och www.arbetsformedlingen.se.
Kontaktuppgifter:
Arbetsförmedlingen Örebro
Besöksadress: Olaigatan 4
Postadress: Box 353, 701 47 Örebro
Telefon för arbetsgivare: 010-487 21 36
Telefon kontoret: 019-601 51 00
Kundtjänst: 0771-416 416
E-post: arbetsformedlingen-orebro@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Cityakademin
• Kan man som företag få ekonomiskt stöd för kompetensutveckling?
• Var finns det utbildningar inom vårt branschområde?
• Vad är YH – yrkeshögskoleutbildning?
• Hur hittar man ingångar till Örebro universitet?
Cityakademin är kommunens lärcentrum med en neutral och oberoende roll inom utbildning
för vuxna. Här kan företaget få stöd och råd i frågor om kompetensutveckling. Det kan handla
både om generella eller specifika företagsbehov. Vi arbetar mäklande och har många
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samarbetspartners, privata och offentliga utbildningsanordnare, Örebro universitet,
Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden), branschorganisationer,
företagarföreningar m.fl.
På Cityakademin finns också studie- och yrkesvägledare, för frågor om studieplanering,
studiestöd, utbildningar, högskoleprov, validering m.m.
Validering kan användas för att synliggöra och tillvarata medarbetarnas hela kompetens, för
att förkorta och individanpassa utbildningsinsatser, samt vid framtida rekryteringsbehov.
Här finns även miljöer anpassade för studier och lärare att fråga, oavsett om man läser på egen
hand, en distanskurs på universitetet, en studiecirkel eller någon annan utbildningsform.
Cityakademin arbetar med kompetensutveckling både för företag och individer, våra tjänster
är kostnadsfria, fråga oss gärna!
Kontaktuppgifter:
Ingrid Gustavsson, utbildningsmäklare
Telefon: 019-212469, 070-3293990
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 12, Bibliotekshuset
Postadress: Cityakademin Box 321 90 701 35 Örebro
ingrid.gustavsson@orebro.se
www.orebro.se/cityakademin

City Örebro
City Örebro är en medlemsorganisation för alla näringsidkare i stadskärnan. Våra medlemmar
är främst handel, fastighetsägare samt hotell och restauranger. City Örebros ledord är
trygghet, trivsel och tillgänglighet. Samverkan mellan medlemmarna och kommunen skapar
förutsättningar för en levande och attraktiv stadskärna både för de som lever och verkar i city
och för att stärka Örebro stad som ett intressant besöksmål.
City Örebros uppgift är att verka för hela stadskärnan i Örebro och i rubrikform kan City
Örebros verksamhetsområde sammanfattas enligt följande punkter:
• Att verka för en attraktiv och levande stadskärna.
• Att aktivt medverka för etablerande av detaljhandelsföretag i city.
• Att aktivt medverka till att stärka handel och övrig besöksnäring i city
• Att aktivt medverka vid drivandet av viktiga projekt i och för city bl. a. gällande fysisk
upprustning, parkeringssystem och stadsmiljö med kvalitet.
• Att arbeta för bra PR och information om Örebro city.
Kontaktuppgifter:
City Örebro
Kungsgatan 6, (Hissplan 7)
Postadress: 702 11 Örebro
Telefon: 019-10 24 90
E-post: info@cityorebro.com
www.cityorebro.com
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Stina Storm, vd
Mobil: 0768-567 103
E-post: stina@cityorebro.com

Coompanion
Varje år startar runt 600 nya kooperativa företag i landet och de flesta entreprenörer – särskilt
unga – vill starta företag just tillsammans. Kooperativa företag har framtiden för sig. De finns
inom alla branscher, särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, it-branschen och inom
vård och omsorg – moderna, kreativa och kunskapsintensiva tillväxtsektorer.
Kooperativa företag kan drivas i olika företagsformer. Ekonomisk förening är ofta lämpligast
eftersom lagstiftningen är anpassad till det demokratiska ägandet. Ekonomisk förening är
också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos de som är närmast berörda.
Coompanion har under årens lopp gett företagsråd till, informerat och utbildat åtskilliga
kooperativa företag hela vägen från idé till framgångsrikt företag.
Om ni vill förverkliga en idé eller fylla ett behov hjälper vi er att lyckas genom att starta eget
företag tillsammans. Kom tidigt - vi hjälper er att tänka rätt från början. Vi kan alla
företagsformer men är särskilt kunniga på företagsformen ekonomisk förening. Vår
företagsrådgivning är kostnadsfri. Coompanion hjälper också till att utveckla företaget. Vi
arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling.
Kontaktuppgifter:
Coompanion
Anders Johansson – verksamhetsledare
Rudbecksgatan 28, 702 23 Örebro
019-17 02 50
anders@coompanion.se
orebro@coompanion.se
www.coompanion.se

Drivhuset
Drivhuset finns till som rådgivare och stöd till studenter som vill starta och driva företag.
Genom föreläsningar och utbildning, information och situationsanpassad vägledning hjälper
vi till att inspirera till kreativt tänkande och hjälpa studenter att gå från idé till eget företag. Vi
erbjuder konfidentiell situationsanpassad vägledning, utbildning och kontakter inom vårt
nätverk för att hjälpa individer att komma vidare från idé till företagsamhet. Vi sitter på
kompetens inom allt från bokföring till projektledning och hjälper till genom hela processen,
från start till drift av ditt företag. Drivhusets tjänster är kostnadsfria och vi har sekretess!
Drivhuset är även värdorganisation för Job Campus - ett karriärcentrum för studenter. Här
erbjuds studenter kostnadsfri karriärrådgivning, samt kontakter med näringslivet. Genom en
särskild platsbank förmedlar vi extrajobb, sommarjobb och andra uppdrag hos regionens och
landets arbetsgivare. Vi arrangerar även den årliga Campusmässan - en arbetsmarknadsmässa
där företag och organisationer har möjlighet att träffa sin framtida personal bland de tusentals
studenter som besöker mässan.
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Kontaktuppgifter:
Drivhuset Örebro
Anna Sjödin, verksamhetsledare.
Besöksadress: Långhuset, Örebro universitet
Postadress: Fakultetsgatan 1, Örebro universitet, 701 82 Örebro.
Telefon: 019-30 10 74
E-post: orebro@drivhuset.se
www.orebro.drivhuset.se
www.campusmassan.se, www.jobcampus.se

Enterprise Europe Network
EU-rådgivning samt förmedling av affärs- och teknikkontakter till företag
Enterprise Europe Network är ett nätverk som finns över hela Europa som arbetar med att
hjälpa små och medelstora företag till ett bättre utnyttjande av EU-medlemskapet och den inre
marknaden. Vår information till företag är kostnadsfri. I Europa finns det ca 600 regionala
kontor i 46 länder. I Sverige finns det 15 kontor med ett antal filialer runt om i landet. Vi har
daglig kontakt med varandra för att ge ert företag den service ni frågar efter. Vår
värdorganisation är Almi Företagspartner Mälardalen i Örebro.
Enterprise Europe Network ger information och vägledning till företag i EU-relaterade frågor.
Vi förmedlar affärs- och teknikkontakter och erbjuder företagen att göra affärer i Europa
genom partnersökning och genom att delta i förbokade affärsmöten, så kallad matchmaking.
Kunniga rådgivare svarar på frågor om bl a EU-finansiering, moms, EU-lagstiftning, offentlig
upphandling, CE- märkning, marknadsetablering och konkurrensregler. Vi erbjuder även
rådgivning vid innovation, teknik- och forskningssamarbete.
Vår service till er:
• Information och rådgivning om EU-regler, internationalisering, EU- finansiering
• Förmedling av internationella affärs- och teknikkontakter
• Rådgivning vid innovation, teknik- och forskningssamarbete
Kontaktuppgifter:
Almi Företagspartner Mälardalen AB/Enterprise Europe Network
Besöksadress: Köpmangatan 23-25
Telefon: 019-17 48 80
E-post: info@enterpriseeurope.almi.se
Hemsida: www.enterpriseeurope.se

Exportrådet
Exportrådet har som mål att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Vi
erbjuder exportinformation, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats.
Exportrådet finns på plats lokalt i Sverige med regionala Exportrådgivare, vars uppgift är att
hjälpa företagen att planera sina exportsatsningar. Vi finns också på plats med egen personal i
ca 60 länder för att hjälpa företagen i deras exportarbete. Med partners och nätverk täcker vi
ytterligare marknader och på detta sätt kan företagen få strategisk och handfast hjälp på över
100 nya marknader. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa svenska företag utomlands och vår
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lokala närvaro ger oss en unik marknadskännedom. Vi arbetar på uppdrag av våra ägare, som
är staten och det svenska näringslivet. Våra tjänster består både av kostnadsfria och betalande
uppdrag för företagen.
Kontaktuppgifter:
Exportrådet
Åsa Dreyfus, regional exportrådgivare
Besöksadress: Köpmangatan 23-25
Postadress: 702 23 Örebro
Telefon: 019-33 05 00
Mobil: 070-230 05 11
E-post: asa.dreyfus@swedishtrade.se
www.swedishtrade.se

Företagarna Örebro län
Företagarna arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag.
Företagarna driver småföretagarnas frågor inom företagarpolitiken på lokal, regional,
nationell och även på EU-nivå. Medlemmar i Företagarna erbjuds förmånliga medlemstjänster
och rabatter som gör vardagen enklare och billigare för företagaren.
Företagarna har ca 55 000 medlemmar och finns över hela landet med nätverk i kommuner
och län. Dessutom är ett 20-tal branschförbund anslutna.
Kontaktuppgifter:
c/o Svenskt Näringsliv
Köpmangatan 23-25
702 23 Örebro
Telefon: 019-16 64 02
E-post: regore@foretagarna.se
Hemsida: www.foretagarna.se
Joakim Bäck, regionchef Företagarna Örebro län
Telefon: 019-16 64 02
Mobil: 070-190 47 77
E-post: joakim.back@foretagarna.se
Ulrika Oskarsson, regionsamordnare
Telefon: 0708-800 640
E-post: ulrika.oskarsson@foretagarna.se
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Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i regionen
och företräda företagens intressen. Helt enkelt göra regionen till en ännu bättre plats att driva
företag. Vi vänder oss både till små och stora företag och verkar såväl lokalt som
internationellt. Vi är en oberoende privat näringslivsorganisation som ingår i ett nätverk av
mer än 10 000 handelskamrar över hela världen. Handelskammaren Mälardalen finns i Örebro
och Västmanlands län.
Vår vision är att erbjuda möten/mötesplatser där företagare kan få kunskap som i sin tur ger
inflytande och ökar affärsmöjligheterna. Handelskammaren Mälardalen är en viktig
påtryckare i regionalpolitiska frågor. Våra fokusområden är infrastruktur,
kompetensförsörjning och internationella affärer.
Genom ett samgående med Örebro Promotion 2011 bildades Handelskammaren Örebro, som
är en lokal handelskammare inom Handelskammaren Mälardalen. Det innebär att man har ett
extra starkt fokus på lokala frågor och aktiviteter.
Kontaktuppgifter:
Handelskammaren Mälardalen
Besöksadress: Behrn Center, Rudbecksgatan 7, 700 08 Örebro
Telefon: 019-689 35 00
Christina Hedberg, VD
Telefon: 019-689 35 25
E-post: christina@handelskammarenmalardalen.se
Handelskammaren Örebro
Jon Forssell, verksamhetsledare
Telefon: 019-689 35 15
E-post: jon@handelskammarenmalardalen.se
www.handelskammarenmalardalen.se

Inkubera AB
Inkubera AB är en företagsinkubator som ska stödja och utveckla människor med innovativa
affärsidéer och nystartade kunskapsföretag med tillväxtpotential i Örebro län.
Inkubera erbjuder affärsutveckling via erfarna affärscoacher, nätverk och strategiska
relationer, seminarier och individuell rådgivning inom organisation, juridik, ekonomi,
marknadsföring och finansiering samt tillgång till lokaler och kontorsservice i Netcity.
Inkuberas målgrupp är alla personer i Örebro län som har en affärsidé med innovativ höjd
eller ett nystartat företag med kunskapsintensiva produkter eller tjänster.
Kontaktuppgifter:
Inkubera AB
Forskarvägen 1
702 19 Örebro
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Vd Tony Michaelsen
Telefon: 019-33.30 80
Mobil: 0708-99 06 03
E-post: tony@inkubera.se

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
IFS startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige, en ideell förening, i
Stockholm 1996. Syftet med verksamheten var och är fortfarande, att hjälpa invandrare med
att starta och utveckla företag i Sverige.
Det som gör IFS unikt är att våra företagsrådgivare representerar mångfalden i samhället och
ska bl.a. genom sin språkkompetens, motverka de svårigheter invandrare kan ha gällande
språk samt lagar och regler i det svenska samhället.
IFS finns idag på 15 platser i landet och har totalt 32 anställda och finansieras av NUTEK och
andra offentliga aktörer. Medarbetarna är anställda i stiftelsen och de medel som erhålles till
verksamheten går direkt från de lokala finansiärerna till den regionala
rådgivningsverksamheten.
Kontaktuppgifter:
IFS
Rade Blanusa, rådgivare, regionchef
Besöksadress: Rudbecksgatan 26, nb
Postadress: Box 8023, 700 08 Örebro
Telefon: 019-17 48 50
E-post: orebro@ifs.a.se
www.ifs.a.se

Länsstyrelsen i Örebro län – Landsbygd och näringsliv
Genom att stimulera näringslivets utveckling medverkar vi på Länsstyrelsen till att skapa nya
jobb. Detta gör vi bland annat genom direkt stöd till företagsinvesteringar som både kan
bredda produktionen och företagets marknad. Vi satsar på att öka nyföretagandet i länet och
speciellt på att öka antalet kvinnliga företagare.
En form av direkt stöd till företagen är de regionalpolitiska företagsstöden. Företagsutvecklingsbidrag och mikrobidrag kan beviljas till företag i landsbygd och glesbygd. För
Örebro län räknas i stort sett alla delar av länet, förutom Örebro tätort, som landsbygd eller
glesbygd. Konsultcheck och stöd till samverkansprojekt kan beviljas företag i hela länet.
Gemensamt för alla stöd är att de ska stärka företagens konkurrenskraft, ge ekonomisk tillväxt
och skapa sysselsättning.
Kontaktuppgifter:
Länsstyrelsen i Örebro län
Thomas Börjesson, Landsbygd och näringsliv
Besöksadress: Länsstyrelsen i Örebro län, Stortorget 22,
Postadress: Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro
Vx: 019-19 30 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se
9

www.lansstyrelsen.se/orebro
Malena Pirsech
Telefon: 019-19 39 99
E-post: malena.pirsech@lansstyrelsen.se

Näringslivskontoret, Örebro kommun
På Örebro kommuns Näringslivskontor arbetar vi för att ge företagen och företagarna i
Örebro kommun bra förutsättningar för att utvecklas och växa. Vi arbetar även med frågor
som rör marknadsföringen av vår kommun mot målgruppen företag. Men minst lika viktigt
som att locka hit nya etableringar är det förstås att skapa de bästa förutsättningarna för de
befintliga företagen att växa och utvecklas.
Vi erbjuder dig som företagare hjälp med:
• information, nyhetsbrev med näringslivsinformation – www.orebro.se/nyhetsbrev
• kontakter
• nätverk
• etableringsfrågor
• ledig mark
• lediga lokaler
Vi utför även dagliga företagsbesök, du är naturligtvis välkommen att själv höra av dig om
ditt företag vill få ett besök från oss.
Kontaktuppgifter:
Näringslivskontoret, Örebro kommun
Besöksadress: Drottninggatan 7
Postadress: Box 30000, 701 35 Örebro
Telefon: 019-21 40 40
E-post: naringslivskontoret@orebro.se
www.orebro.se/naringsliv

Regionförbundet Örebro
Regionförbundet Örebro är arenan för regionalt utvecklingsarbete. Uppdraget är att arbeta för
hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Regionförbundet är ett
samverkansorgan för Örebro läns landsting och kommunerna i länet. Regionförbundet
ansvarar också för fördelning av vissa statliga medel för regional utveckling. Regionförbundet
Örebro kan därför bevilja regionala projektmedel till projekt som främjar en hållbar tillväxt i
länet.
Regionförbundet Örebro är en samarbetsorganisation för länets 12 kommuner och Örebro läns
Landsting samt delägare till ALMI och Inkubera. Uppdraget är att samla resurserna och
kraftfullt arbeta för hållbar tillväxt, utveckling och god livskvalité i hela regionen.
Regionförbundet vill därför engagera näringsliv, kommuner, landsting, ideella organisationer
och befolkning för att vi tillsammans ska bygga en stark och attraktiv region.
Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra utvecklingsområden:
• Kunskap och kompetens
• Innovationer och entreprenörskap
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• Lustfyllda möten och upplevelser
• Den öppna regionen
Kontaktuppgifter:
Regionförbundet Örebro län
Besöksadress: NetCity, Forskarvägen 1
Postadress: 701 83 Örebro
Vx: 019-602 63 00
www.regionorebro.se
Thord Andersson, enhetschef för regionalt tillväxtarbete
Telefon: 019-602 63 71
Mobil: 070-614 63 71
E-post: thord.andersson@regionorebro.se
Sven-Erik Sahlén, utvecklingsledare (entreprenörskap)
Tel: 019 - 602 63 32
Mobil: 070-318 30 29
E-post: sven-erik.sahlen@regionorebro.se
Maria Svensson, utvecklingsledare (kompetensförsörjning)
Telefon: 019-602 63 75
Mobil: 073-040 63 75
E-post: maria.svensson@regionorebro.se
Fredrik Idevall, utvecklingsledare (infrastruktur)
Telefon: 019-602 63 69
Mobil:070-572 63 69

Skatteverket
Är du ny företagare eller planerar du att blir det? Som ny företagare ställs du inför många
utmaningar, vissa rör skatter och avgifter. Skatteverket vill göra det enklare för dig som är
företagare och håller därför kostnadsfria informationsträffar med olika inriktningar. Vi tar upp
hur du registrerar ditt företag, hur du räknar ut den preliminära skatten, hur moms fungerar,
vilka avdrag du har rätt att göra m.m. för att hjälpa dig att göra rätt från början.
Skatteverket erbjuder informationsträffar till dig som:
•
•
•
•
•
•

planerar att starta företag
nyligen har startat företag, enskild firma eller handelsbolag
är ny som företagare med aktiebolag
vill veta mer om moms
vill ha grundläggande information om bokföring
är ny som arbetsgivare

Du hittar mer information på Skatteverkets webbplats, skatteverket.se, välj
Informationsträffar och möten → Mittregionen.
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Kontaktuppgifter:
Elisabeth Ström, skatteinformatör
Telefon: 010- 574 53 85
Mobil: 070- 508 73 37
Eva Högman, skatteinformatör
Telefon: 010- 574 50 20
Mobil: 070- 669 46 38
Postadress: Skatteverket, 701 87 Örebro
Besöksadress Servicekontoret: Slottsgatan 10
E-post: orebro@skatteverket.se
www.skatteverket.se
___________________________________________________________________________

Startcentrum Örebro Region AB
Vi erbjuder information, rådgivning och utbildning för dig som är intresserade av att dra
igång eget företag. En informationsträff är första steget där vi berör allt från bolagsformer,
skatter och bokföring till marknadsföring, säljteknik och kundrelationer. Vill du sedan gå
vidare kan du få din idé bedömd av våra rådgivare. Därefter kan det sedan vara läge att ta del
av en starta-eget-utbildning där alla delar från informationsträffen gås igenom grundligt.
För dig som redan driver eget företag erbjuder startcentrum utbildningar såsom
”Företagsamma Arbetsplatsen”, ”Företagsamma Förvaltningen”, presentationsteknik, retorik,
säljteknik, ekonomi och annat som är relevant för dig som entreprenör. Alla utbildningar
skräddarsys efter dina önskemål. Startcentrum arbetar med entreprenörskap och utbildning.
Totalt arbetar 8 personer i verksamheterna: starta eget, Entreprenörskap i skolan, startcentrum
utbildning samt Emax. Startcentrum erbjuder entreprenörskapsträning åt individer och
organisationer. Visionen är att Startcentrum utvecklar det entreprenöriella samhället.
Kontaktuppgifter:
Startcentrum Örebro Region AB
Janis Eriksson, vd
Rudbecksgatan 26
702 23 Örebro
Telefon: 019-17 48 60
Fax: 019-17 48 69
E-post: info@startcentrum.se
www.startcentrum.se
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Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv företräder drygt 65 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är
organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt
Näringslivs medlemmar.
Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella
välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av
företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet
och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att växa.
Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med
opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för
att skapa ett bättre klimat för företagsamheten, både ur ett lokalt, nationellt så väl som EUperspektiv. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.
Kontaktuppgifter:
Svenskt Näringsliv
Anneli Sirsjö
Besöksadress: Köpmangatan 23–25
Postadress: Köpmangatan 23–25, 702 23 Örebro
Telefon: 019-19 57 02
E-post: anneli.sirsjo@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

Örebro universitet
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med ca 15 000 studenter och
1 400 anställda. Vi erbjuder idag mer än 80 utbildningsprogram och 800 fristående kurser
inom ett femtiotal ämnen. Örebro universitet finns i Örebro och på andra orter i vår region,
Grythyttan, Kopparberg och Karlskoga, vilket vittnar om vårt regionala engagemang och en
vilja att nå nya grupper till våra utbildningar.
Forskningen är organiserad i sex profilområden utifrån en stark ämnesidentitet, men med det
mångvetenskapliga perspektivet i fokus. Några av våra spetsforskningsområden är
automatiseringsteknik/robotik, demokratiforskning, miljöforskning och handikappvetenskap.
Vi har etablerade kontakter med företag och organisationer, men söker efter nya samarbeten
allt eftersom våra utbildnings- och forskningsområden förändras och nya tillkommer.
Hör gärna av dig om du vill:
• Diskutera utbildningsbehov på företaget/arbetsplatsen.
• Veta mer om universitetet och hur vi samarbetar med företag.
• Anlita vår kompetens för uppdrag inom utbildning och forskning.
• Diskutera tänkbara samarbetsformer.
• Komma i kontakt med studenter.
• Bidra till utvecklingen inom något specifikt område, projekt m.m.
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Kontaktuppgifter:
Åsa Allard
Telefon: 019-30 14 09, 0705-51 09 91
E-post: asa.allard@oru.se
Lisa Nilsson Yalcin
Telefon: 019-30 14 80, 0707-99 65 75
E-post: lisa.nilsson-yalcin@oru.se
Besöksadress: Fakultetsgatan 1
Postadress: 701 82 Örebro
Vx: 019-30 30 00
www.oru.se
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