North Business Arena presenterar:

Petra Åhl,
Innovationsrådgivare,
Ducit Innovation
Ducit Innovation är ett konsultföretag med
kompetens inom projekt-/innovationsledning
och utveckling av innovations- och affärsmodeller.
Företaget startades 2016 och ägs och drivs av
Petra Åhl, civilingenjör från Luleå Tekniska
Universitet som efter 20 år av studier och arbete
söderut vänt hem till rötterna i vackra Gällivare. Hennes erfarenheter och kompetens inom
projekt- och innovationsledning kommer från
olika ledande R&D-befattningar inom medicinteknik-, läkemedels- och gruvbranschen.
Ducit Innovations verksamhetsidé:
Vi brinner för att leverera verklig nytta i de projekt vi leder. Vi har förståelse för att projektmål
ofta växer fram och revideras under projektets
gång och har kompetensen att bereda och kommunicera beslutsunderlag för att föra projektet
framåt till sitt slutmål.

Vi vet också att ett projekts lyckade eller misslyckade resultat många gånger beror på att det
landskap som projektet ska navigera sig fram i
inte är tillräckligt tydligt. Om modeller, arbetsprocesser och beslutsvägar finns på plats gör det
projektarbetet mer effektivt. På Ducit Innovation tydliggör och utvecklar vi anpassade affärsoch innovationsmodeller för att säkra att fler
projekt kan realisera sitt värde.
”Att arbeta med innovationer och utveckling av
idéer är oerhört stimulerande. Jag ser mycket
framemot att få bidra i det viktiga och spännande
arbetet som NBA driver för att utveckla näringslivet hos de deltagande kommunerna. Jag hoppas
också att jag med min bakgrund ska kunna ge råd
på både strategisk och mer jordnära nivå för att
stimulera innovationsarbetet lokalt och regionalt.”

North Business Arena presenterar:

Sven-Eric Svensson
Innovationsrådgivare,
NordPolymer
Jag har arbetat med teknik under stora delar av
min yrkesverksamhet. Sedan 70-talet huvudsakligen inom plastområdet.
Under många år har jag arbetat på bl.a. serviceoch utvecklingslaboratorier och som teknisk
chef inom plastbranschen. Med stor nyfikenhet
och ett brett kunnande inom teknikområdet
har jag alltid arbetat med att utveckla idéer och
hjälpt innovatörer att komma vidare med sina
produkter.
Jag har arbetat med inköp från ett stort antal
länder och har sedan 2004 byggt upp ett eget
närverk av underleverantörer i Kina med allt
från konstruktion och prototyper till färdiga
maskiner.
Även inom regionen har jag ett brett nätverk
med bl.a. konstruktörer och industridesigners.

Mer om mej:
• Sedan 25 år egenföretagare i plastbranschen,
Nord Polymer AB
• Har arbetat med bl.a. Norge, Finland, Taiwan,
Kina, Italien, Portugal, Tyskland. Arbetar kontinuerligt med Kina sedan 12 år tillbaka.
• Styrelseuppdrag på olika nivåer sedan 1968 inom
politik, kultur och näringsliv.
• Ledamot och ordförande i Företagarna lokalt,
regionalt och på riksplanet.
• Ordförande och ledamot i Gällivare Uppfinnarförening
• Ledamot i Sveriges Allmänna Biblioteksförening.
Nuvarande uppdrag.
• Styrelseordförande Expandum AB
• Ledamot Norrskenet AB
• Ordförande Nord Polymer AB
• Styrelsesuppleant Företagarna Gällivare,
Teknikföretagens arbetsgivarekrets i Malmfälten

