VÄLKOMNA TILL HÖSTENS

Näringslivsluncher

I FALKENBERG

MOHAMED
OMAR JAMA

JANNIKE TILLÅ

Min väg till det svenska samhället
Fredagen den 15 september
kl. 11.45 - 13.00
Plats: Laxbutiken, Heberg

Svenskarna och internet 2017
Fredagen den 20 oktober
kl. 11.45 - 13.00
Plats: Arena Vesterhavet

Ett liv kan innehålla oerhört mycket.
För Mohamed Omar Jama har det gått
från ett liv som barnsoldat i Somalia till
en flytt till Sverige och arbete på Falcon
Alkoholfri Arena.

Jannike Tillå är född och uppvuxen i
Falkenberg. Hon har jobbat med digital
utveckling, strategi och förändringsprojekt
i över 15 år i olika viktiga roller på Spray,
Aftonbladet, Coca-Cola och Bonnier AB.

Vid höstens första lunch ges ett starkt
och mycket spännande föredrag av en
person som visat mer vilja än de flesta.
Öppet och rakt berättar han om sina
första år i livet, flykten från sitt gamla
hemland och vägen in i det svenska
samhället där han idag arbetar för
Kultur- & Fritid och på sin fritid tränar
Halmias damlag i fotboll.

Sedan ett år tillbaka är hon ansvarig chef
för Internetstiftelsens främjande verksamhet (IIS) och det är om internet och dess
genomgripande förändring av alla nivåer i
samhället hon kommer att prata. Svenskarna och internet är en undersökning som
ger oss statistik för att förstå hur internet
påverkar våra beteenden, vanor och
behov och här får vi ta del av de senaste
rönen i ämnet.

HN-reportern Anders Flink medverkar
och ställer frågor under lunchföredraget.
Lunchvärd: TEK kompetens

Lunchvärd: Näringslivet Falkenberg

Anmälan

Anmälan sker via www.naringslivetfalkenberg.se. Varje medlem har rätt
till två fria platser. För ytterligare gäster är kostnaden 170 kr/person.

Minimässa i foajén

Lunchen startar kl. 11.45 men redan en halvtimma innan är ni
välkomna att mingla och besöka de företag som ställer ut.

Vill du ställa ut och visa upp ditt företag?
Kontakta marinette.larsson@falkenberg.se

LARS CLASSON
Vill du leva ditt liv
- ändra din inställning?
Fredagen den 17 november
kl. 11.45 - 13.00
Plats: Falkenberg Strandbad
Lars Classon bor i Fegen och arbetar som
manusförfattare, regissör och föreläsare
och har trots sin ringa ålder redan skrivit
och regisserat ett 20-tal föreställningar.
Han kommer här att prata om förändringar av negativa beteenden och hur
man ska ändra sin inställning i livet och
fokusera på det positiva. Han lägger stor
vikt vid att när man väl hittar styrkan
att våga lita på sig själv så skapar man
framgångar. Det är då de riktiga framstegen sker.

Lunchvärd: Företagarna

Fira 20-årsjubileum med Näringslivet Fbg
På kvällen torsdagen den 26 oktober firar vi 20-årsjubileum
på Harrys i Falkenberg med mingel, mat och trevligheter.

Näringslivsdagen 2018

– boka in onsdagen den 7 mars i Falkhallen!

Ta med visitkort
– nätverka och inspireras på plats!

Tillsammans utvecklar vi ett dynamiskt Falkenberg
Arrangör:

Ett samarrangemang med:

A
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