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Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!

 
Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile, 
avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru Arenduskeskuse Ettevõtluse 
Uudiskirja, milles anname teada tootmisjääkide vahenduse veebiplatformi 
käivitumisest, kutsume osalema tööstuskonverentsil Smart Manufacturing Meetup,
ja "suuname" ettevõtte logistika spetsialiste täiendõppele. 
 
Soovime edukat äritegevust ja kaunist suve!!   

Käivitus tootmisjääkide ostu-müügi veebiplatvorm

Alates 15. juunist on tootmisettevõtetel 
võimalik liituda platvormiga 
Materjalivoog, mis võimaldab lihtsalt ja 
mugavalt oma materjalijääke väärindada 
või leida enda tootmisesse 
sisendmaterjali. Platvorm toimib 
lihtsalt: tootja sisestab oma 
materjalijäägi koguse ja kirjelduse 
(materjal, värvus, jms) ning mõni teine 
tootja saab selle endale soetada, et 
materjali toodete loomisel sisendina 
kasutada.  Materjalivoo platvorm on 
mõeldud erineva suurusega 
tootmisettevõtetele, kellel on soov leida 
…

Loe edasi

Osale tööstuskonverentsil Smart Manufacturing Meetup, K25. 

august 2021, Tartu

Smart Manufacturing Meetup 
konverentsi väärtuseks on läbi aastate 
olnud praktilised ja südamest südamesse 
vestlused nii laval kui ka kohvipauside 
ajal.

Sellest lähtuvalt on programm koostatud 
kahest printsiibist lähtuvalt - ettekanded 
peavad olema aktuaalsed ja kõrge 
praktilise väärtusega. 
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Logistik teab, kuidas õige asi õigesse 

kohta jõuab!!
Rakvere Ametikool avab Logistiku aastase õppekava 
juba erialase töökogemusega (nt. kaubandus, laondus, 
veondus, tootmine) või 4 taseme logistika valdkonna 
kutse- ja keskharidust omavatele) spetsialistidele. Õpe 
toimub korra kuus (üldjuhul R & L).
Vastuvõtt avatud kuni P27.06.2021.  
Täpsem teave vt SIIT.

Nõustame 

majandusraskustesse 

sattunud maakonna 

ettevõtjaid! 

Lisaks ettevõtjate nn. tavanõustamisele 
ootame meie poole pöörduma ka 
maakonna ja/või maakonnas tegutsevaid 
ettevõtlusalaste raskustega ettevõtteid. 
Nõustame ettevõtte 
juhtkonda&omanikke aitamaks  
ettevõttel kriisist väljuda elujõulise ja 
jätkusuutlikuna või, kui ettevõtet pole 
võimalik päästa või see pole otstarbekas,  
aitame minimeerida omanike, lähedaste, 
töötajate ja parnerite kaotusi ning 
nõustame uut algust.
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Ettevõtjaid oodatakse pöörduma 
Arenduskeskusesse, kus on võimalik 
saada tasuta nõustamist ja koostöös 
konsultandiga arutada ettevõtte 
arendamist või keerukas olukorras 
hakkamasaamist, saada teavet ja arutada 
toetusmeetmete rakendatavuse ja 
seisundi üle, saada teavet koolituste 
kohta jms. Täpsem teave vt. 
Arenduskeskuse kodulehelt. 

Edendame ja parendame maakonna inimeste,  
ettevõttete, MTÜde ettevõtmisi.  

Projektid, koolitused, kasulik info,
uudised ja toetused.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus 
Fr. R. Kreutzwaldi 5  

Rakvere Lääne-Virumaa 44314
+372 325 8028  

info@arenduskeskus.ee

Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda
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