
Hej alla Big Science-vänner
Väl hemma från CERN, med lika många intryck, som händelser vid själva neutronkollisionen, sådär 2
miljoner per sekund. Kanske inte riktigt så många intryck, men vi har nu personligen lämnat över The
Swedish guide till inköpare och tekniskt ansvariga inom allt från kryoteknik, magneter, RF-
komponenter, datahantering, vacuum till elektronik och mekanik. Vi samlade också ihop en stor skara
svenskar som arbetar på CERN till en mingellunch och presenterade Big Science Sweden. Vi träffade
representanter från de olika avdelningarna och alla var rörande överens om att The Swedish Guide är
ett utmärkt sätt att hitta rätt bland svenska leverantörer till Big Science för att öka Sveriges
industriretur. 
 
Ta chansen och var med i nästa upplaga av The Swedish Guide som kommer i höst då vi också
planerar en studieresa tillsammans med er företagare till CERN. Håll utkik på vår hemsida. Preliminära
datum för studieresan till CERN är 5-6 november.

Välkomna till ett inspirerande nyhetsbrev.
Frida Tibblin Citron
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Varmt välkomnande på CERN av The Swedish guide for Big
Science
Tre dagar spenderade vi på CERN och fick lära oss om en imponerande verksamhet. CERN:s uppdrag
är svindlande. Eller som man uttryckte sig i en av utställningarna: ”We are all made of particles that
formed in the first instants of the universe”.
 

Vi ägnade tiden åt att lära känna upphandlingsorganisationen som leds av svensken Anders Unnervik,
verksam på CERN i snart 30 år. En stor del av utvecklingsarbetet sker direkt på CERN där man har
byggt upp egna verkstäder kring olika områden som magneter, elektronik och mekanik med en enorm
kompetens.

Technician Training Experience
CERN söker kontinuerligt tekniker i programmet Technician Training Experience där man erbjuds att
jobba på CERN i upp till två år. Svenska tekniker prioriteras eftersom de är kraftigt
underrepresenterade. En fantastisk chans för alla nyfikna tekniker men också för företag som vill skapa
långvariga relationer med CERN.

Registrera ditt företag i CERNs nya leverantörsdatabas

CERN bjuder in ditt företag till sin nya leverantörsdatabas:  eProcurement platform.
Framöver kommer registrering i denna databas att vara obligatorisk för att göra affärer med CERN.  
För hjälp och support att registrera, ta del av följande video:
https://videos.cern.ch/record/2299878

Bläddra i guiden

Registrera ditt företag i CERN:s nya databas
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Pitcha ditt företag för ESS
8 juni får du chans att träffa Luis Ortega från ESS som är Procurement Officer/Group Leader
Procurement Administration Group. Luis kommer att berätta om kommande upphandlingar på ESS och
du får möjlighet att pitcha ditt företag i 5 minuter.

08.00 Breakfast with networking
08.30 Welcome and introduction – Anna Hall, Program Director Big Science Sweden
08.35 ESS update on procurement activities and forthcoming tenders – Luis Ortega,
Procurement Officer / Group Leader Procurement Administration Group
09.10 Pitching – participating companies describe their offer to Big Science.

Big Science Friday är kostnadsfritt – men du behöver anmäla dig här nedan.

Anmälan till 8 juni
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God stämning och nya samarbeten på Big Science Friday 4 maj
4 maj var det premiär för Big Science Friday och vi var ett 20-tal personer som samlades till frukost
och nätverkande. Programchef Anna Hall berättade om Big Science Sweden och Leif Gjerlöv från
Carlsson & Möller delade med sig av sina erfarenheter från CERN. Resultatet blev ett helt gäng företag
inspirerade och sporrade att göra affärer med forskningsanläggningar.

Carl Rosén, Näringsdepartementet, Olle Persson, Luleå Tekniska universitet, Göran Berlemo, Airspace
Cluster Sweden och Johanna Bergstöm-Roos, Big Science Sweden.

Space Innovation Forum 6 och invigningen av Aerospace Cluster
Sweden’s norra nod 
– Rymd- och flygbranschen är en mycket intressant bransch för Big Science Sweden, berättade Anna
Hall, en av talarna på rymd- och flygbranschens välbesökta event Space Innovation Forum i Kiruna i
början på maj. 
Läs mer om vilka som medverkade i programmet och hur det hela avlöpte i följande artikel.

– Flygindustrin har en stark tillväxt och kommer att bidra till att skapa en mer högteknologisk och
jobbskapande industri i Sverige, menar  Göran Berlemo, VD för Aerospace Cluster Sweden.
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Join us in an exciting workshop about AI in future production
systems 29th of August
 

Cross Border Science and Society in collaboration with Big Science Sweden and ESS invites to the
technology workshop Future Production Systems Supported by Artificial Intelligence.

How can organizations use artificial intelligence to improve their productivity? The ESS particle
accelerator will consist of almost two million control points, a highly complex production environment.
Complex production facilities at present include some 200.000 control points and the complexity is
constantly increasing.

The workshop will focus on future applications of artificial intelligence (AI) in advanced production
systems with examples from research and projects at production companies. The participants will
discuss questions on how to harness the potential of AI in order to reap the full benefits of automation.

Some of the speakers



Info till Big Science Swedens leverantörsnätverk
Medlemmar i Big Science Sweden, vi saknar några logotyper
Vi erbjuder alla våra medlemmar en kort presentationstext och logotyp på vår hemsida. Vi ser att några
av er inte finns med och ber er skicka en kort text på 5-6 meningar på engelska samt er logotyp så
lägger vi upp på hemsidan.

Viktig information om dataskyddsförordningen GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med idag, 25 maj
2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta
rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Big Science Sweden vill därför försäkra oss om att du samtycker till att vi lagrar ditt namn och
mailadress så att vi kan skicka dig vårt nyhetsbrev. 

Om du inte vill att vi att vi lagrar dina uppgifter så välj ”Unsuscribe from this list” i rutan nedan, så
raderar vi dina kontaktuppgifter och utskick av nyhetsbrevet från oss.

Big Science Sweden – the official Swedish ILO

Big Science Sweden is a network of Swedish companies providing state-of-the-art products and services for Big Science
facilities and is operated by a consortium of leading universities, institutes and industrial network organisations.

Big Science Sweden is financed by: Vinnova, Vetenskapsrådet and Tillväxtverket

Copyright © 2018 Big Science Sweden, All rights reserved.
Du får detta nyhetsbrev eftersom du har visat intresse för Big Science. Avanmäl dig längst ner på nyhetsbrevet om du

inte önskar fler.

Our mailing address is:
Big Science Sweden

Scheelevägen 15
Lund 200 10

Sweden

Add us to your address book
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Skicka logotyp och text
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