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Bli medlem & boka din kompetensutveckling på 

www.tek.se

TEK KOMPETENS I KORTHET 
 

330 MEDLEMSFÖRETAG
35 YRKESNÄTVERK

400 AKTIVITETER/ÅR

3000 PERSONER KOMPETENSUTVECKLAS/ÅR

14,5 MILJONER KR TILLBAKA TILL GYMNASIESKOLORNA

TILLSAMMANS SKAPAR 
VI UTVECKLING 
TEK Kompetens erbjuder utbildningar, 
yrkesnätverk, mentorprogram och 
utvecklingsprogram anpassade efter 
era kompetensbehov. I närområdet! 
Det spar både tid och pengar. 

SAMHÄLLSENGAGEMANG
Vi investerar vårt överskott i de lokala 
gymnasieskolorna i Varberg, Falken-
berg, Halmstad och Laholm i form av 
modern spetsutrustning. De senaste 
åren har vi också ett framgångsrikt 
samarbete med Ung Företagsamhet 
för att stärka entreprenörskapet i 
Halland. Totalt har det blivit 14,5 
miljoner kronor. Det är vi stolta över! 
Tack alla medlemsföretag och våra 
kunder som bidrar till en långsiktig 
samhällsutveckling. 

BLI MEDLEM 
Vi på TEK Kompetens arbetar för att 
kompetensutveckling ska vara enkelt, 
effektivt och ge resultat. Fler än 330 
företag nyttjar redan fördelarna med 
att vara medlem hos oss. Förutom 
rabatterat pris på utbildningar och 
seminarier är våra nätverk och men-
torprogram exklusivt för medlemmar. 

Vi erbjuder personligt stöd kring  
utvecklings- och kompetensfrågor 
som hjälper dig och ditt företag 
framåt. Dessutom är du med och 
gör skillnad i unga människors liv 
genom vårt samhällsengagemang. 
Välkommen i gemenskapen!

MENTORPROGRAM 
Genom ett organiserat upplägg med 
en grundlig matchning av adept och 
mentor erbjuder vi en utvecklingsresa 
i det personliga ledarskapet. Mentor-
programmet är exklusivt för våra 
medlemmar. 

Kontakta oss för mer information:

Paulin Rubensson
paulin@tek.se
0708-610235 

Birgitta Lennermo 
birgitta@tek.se
0706-990415 

Pris: 12.000 kr exkl moms/adept 

Mentorprogrammet har löpande 
intag så anmäl dig redan idag!



BUILDING YOUR BRAND WITH 
VIDEO MARKETING ON SOCIAL 
MEDIA
Du lär dig grunderna i hur film kan 
användas i marknadsföring av ditt 
varumärke, intern kommunikation, 
utbildning, försäljning, m.m. 

26 nov 8.30-12.00, Halmstad, 1,5 
dagar
Pris: 6.900 kr (Medlem 5.900 kr)

KUNDBEMÖTANDE OCH SERVICE
För dig som har en stor del kundkon-
takt i din roll ex. kundtjänstpersonal, 
receptionister, innesäljare, serviceper-
sonal. 

21 nov 9.00-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris: 4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

ARBETSMILJÖANSVAR  
FÖR CHEFER
Utbildningen ger chefer och arbets-
ledare kunskaper för att uppfylla sitt 
arbetsmiljöansvar i den egna verksam-
heten. 

19 nov 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris: 5.000 kr (Medlem 4.000 kr)  

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖ- 
ARBETE (SAM)
Utbildningen ger dig praktisk kunskap 
om hur man bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 

15 okt 8.30-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 5.000 kr (Medlem 4.000 kr)  

BÄTTRE ARBETSMILJÖ (BAM) 
Grundutbildning som förmedlar ett 
helhetsperspektiv på arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbetet.

14 nov 8.30-16.30, Halmstad, 3 dagar
Pris: 13.900 kr (Medlem 11.500 kr)  

ORGANISATORISK OCH SOCIAL 
ARBETSMILJÖ (OSA)
Utbildningen ger dig kunskap om vad 
föreskrifterna om organisatorisk och 
social arbetsmiljö innebär i praktiken.

26 nov 8.30-16.00, Varberg, 1 dag
Pris: 5.000 kr (Medlem 4.000 kr)  

ARBETSMILJÖ

ADR 1.3
ADR 1.3 vänder sig till alla som är 
delaktiga i transport av farligt gods 
och har arbetsuppgifter som involverar 
transporten av farligt gods. 

25 sep 8.30-12.00, Halmstad, 1 halv-
dag
Pris: 2.500 kr (Medlem 2.200 kr) 

ANSVARSKURS FÖR CHEFER  
OCH LEDARE 
Utbildningen ger dig kunskaper om 
aktuella lagar och regler för arbete 
med truck. Du får även kunskaper 
om olycksförebyggande åtgärder,                                
arbetsledningens ansvar samt  
delegering.

17 okt 8.30-12.00, Laholm, 1 halvdag
Pris: 2.500 kr (Medlem 2.500 kr)

APV (ARBETE PÅ VÄG) STEG 1.1-1.3
Utbildningen tar upp lagar och regler 
för den som utför vägarbete och hur 
reglerna ska tillämpas vid olika typer 
av arbete.

16 okt 8.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 2.600kr (Medlem 2.500 kr)

ELSÄKER ARBETSMILJÖ –  
ANSVAR VID UTFÖRANDE AV 
ELEKTRISKT ARBETE
Utbildningen ger dig insikt om vilka ris-
ker det finns med el och hur dessa ska 
undvikas. Du får även en övergripande 
bild av svensk ellagstiftning och de 
dokument som styr ansvarsfrågorna 
inom elområdet.

17 okt 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris: 5.800kr (Medlem 4.700 kr)

ELTEKNIK FÖR ICKE ELEKTRIKER
Kursen ger dig grundläggande kunska-
per i elteknik för att kunna förstå och 
genomföra felsökning och avhjälpande 
åtgärder på enklare elsystem.

10 dec 8.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 9.900 kr (Medlem 8.500 kr) 

FÖRHANDLING OCH KONFLIKT
Praktisk utbildning i hur du ska bli 
bättre på att förhandla samt sälja in 
det budskap du vill förmedla på ett 
övertygande och säkert sätt.

5 nov 9.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 11.900 kr (Medlem 9.900 kr)

LEDA UTAN ATT VARA CHEF
Utbildningen stärker dig i din roll som 
ledare samt ger dig trygghet i att leda 
utan att ha formellt personalansvar.

13 nov 8.30-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 9.500 kr (Medlem 7.600 kr) 

NY SOM CHEF- GRUNDLÄGGANDE 
CHEFSUTBILDNING
Basutbildning för chefer som tar upp 
grundläggande och viktiga områden 
som du behöver känna till för att få en 
snabb och gynnsam start på din nya 
karriär som chef. Vid sista utbildnings-
tillfället gör du en personlig handlings-
plan för din vidareutveckling som chef. 

3 okt 8.30-16.30, Halmstad, 4 dagar
Pris: 17.900 kr (Medlem 14.900 kr)

PERSONLIG EFFEKTIVITET
Utbildningen är ett träningsprogram 
som hjälper dig att ”effektivisera ditt 
arbetsflöde” så att du får rätt saker 
gjorda i rätt tid och når dina mål på 
ett effektivt och bestående sätt.

4 sep 8.30-16.00, Halmstad, 1,5 dagar
Pris: 7.800 kr (Medlem 6.300 kr)

PROJEKTLEDNING
En praktisk grundutbildning där du lär 
dig att leda, planera och koordinera 
projekt från start till avslut. Du utveck-
lar din förmåga och förutsättningar i 
jobbet som projektledare. 

1 okt 8.30-16.30, Halmstad, 4 dagar
Pris: 18.500 kr (Medlem 14.900 kr)

TEAMLEDARUTBILDNING
Utbildningen stärker dig i din ledarroll 
och ger verktyg för att utveckla ditt 
team på bästa sätt. Du får även vär-
defulla verktyg inom kommunikation, 
presentationsteknik samt konflikthan-
tering. 

6 nov 8.00-12.00, Halmstad, 5 halv-
dagar
Pris: 13.000 kr (Medlem 10.500 kr)

LEDARSKAP & 
PERSONLIG UTVECKLING

MARKNAD &
KOMMUNIKATION SÄKERHET & TEKNIK

SÄKERHETSUTBILDNINGAR  
Vi erbjuder även utbildningar inom 
andra säkerhetsområden, tex:  
• HLR och Första hjälpen
• Heta arbeten
• Brandskyddsutbildningar
• Truckförareutbildning repetition 
• Livsmedelshygien  
 

Du behöver inte vara medlem i TEK 
för att delta på våra utbildningar.  



EXCEL AVANCERAD
För dig som kan Excel bra och vill bli 
ännu bättre. 
 
22 okt 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag 
Pris: 4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

EXCEL GRUND
Utbildningen ger dig grundläggande 
kunskaper i Excel.
 
2 sep 8.30-16.30, Varberg, 2 dagar 
30 sep 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
18 nov 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
Pris: 6.800 kr (Medlem 5.800 kr)

EXCEL FÖRDJUPNING
Utbildningen ger dig fördjupade kun-
skaper i Excel, samt tips och råd på 
hur du kan arbeta ännu effektivare i 
programmet. 
 
10 sep 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
14 okt 8.30-16.30, Varberg, 2 dagar
19 nov 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
Pris: 6.800 kr (Medlem 5.800 kr)

EXCEL FÖR SJÄLVLÄRDA
För dig som använder Excel i viss ut-
sträckning, men vill lära dig mer för att 
kunna använda det på ett effektivare 
sätt. 
 
16 sep 8.00-12.00, Halmstad, 2 halv-
dagar
5 nov 8.00-12.00, Varberg, 2 halv-
dagar
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

OFFICE 365 - ARBETE I MOLNET
I Office 365 får du förutom de vanliga 
Officeprogrammen också tillgång till ett 
antal molntjänster som kan effektivise-
ra och förenkla arbetet.

24 sep 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

ONENOTE
I OneNote lär du dig hantera digitala 
anteckningsböcker där du kan samla 
anteckningar, texter, bilder, ljud, video, 
länkar etc.

15 okt 13.00-16.00, Halmstad, 1 halv-
dag
11 nov 13.00-16.00, Varberg, 1 halv-
dag
Pris: 2.300 kr (Medlem 1.900 kr)

DATA & IT

ESA 17 INSTRUERAD PERSON/ 
RÖJNING/OMCERTIFIERING
Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett 
verktyg för att förebygga skador till 
följd av el och som klarlägger både 
organisation och roller samt vilka  
arbetsuppgifter som följer med varje 
roll.

14 okt 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris:  5.900 kr (Medlem 4.900 kr) 

TRUCKFÖRARUTBILDNING A+B 
(interaktiv teoridel)
Webbaserad teoridel (eTruck) som 
avslutas med lärarledd praktik och 
uppkörning. Utbildningen följer TLP-10.

Samtliga utbildningar genomförs  
under 1 dag i Laholm. 

27 aug 8.00-16.00 
5 sep 8.00-16.00
12 sep 8.00-16.00
18 sep 8.00-16.00
26 sep 8.00-16.00
Fler datum finns bokningsbara på  
vår hemsida www.tek.se
Pris: 3.500 kr (Medlem 3.400 kr)

LIFT- OCH FALLSKYDDS- 
UTBILDNING
Kombinerad lift- och fallskyddsut-
bildning. För dig som är användare 
av mobila arbetsplattformar samt för 
dig som arbetar på en höjd av 2 meter 
eller högre, där fallrisk förekommer.

Samtliga utbildningar genomförs  
under 1 dag i Laholm.  

9 sep 8.00-16.00 
4 okt 8.00-16.00 
8 nov 8.00-16.00 
13 dec 8.00-16.00
Pris: 3.000 kr (Medlem 3.000 kr)

TRAVERSFÖRARUTBILDNING  
ENLIGT ISO 9926-1 
Utbildningen ger dig grundläggande 
kunskaper om handhavande, lastkopp-
ling samt materialhantering. 

Samtliga utbildningar genomförs  
under 1 dag i Laholm. 

10 sep 8.00-16.00
9 okt 8.00-16.00
4 nov 8.00-16.00 
9 dec 8.00-16.00 
Pris:  2.500 kr (Medlem 2.500 kr) 

SÄKERHET & TEKNIK

ARBETSRÄTT I PRAKTIKEN
Utbildning för dig som vill få bättre 
kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får 
ta del av de lagar och avtal som finns 
gällande arbetsrätt. 

7 nov 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
Pris: 9.800 kr (Medlem 7.900 kr)

LÖNEKARTLÄGGNING
Denna utbildning ger dig praktisk  
kunskap om hur du gör en lönekart-
läggning som uppfyller Diskrimine-
ringslagens krav.

2 okt 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 4.900 kr (Medlem 3.900 kr) 

VERKSAMHETSUTVECKLING  
& HR

OUTLOOK - FUNKTIONER
Utbildningen hjälper dig att struktu-
rera din mail och kalender på ett mer 
effektivt sätt.

15 okt 9.00-12.00, Halmstad, 1 halv-
dag
11 nov 9.00-12.00, Varberg, 1 halv-
dag
Pris: 2.300 kr (Medlem 1.900 kr) 

SKAPA PROFFESSIONELLA  
PRESENTATIONER MED  
POWERPOINT
Utbildningen lär dig skapa snygga, 
säljande och professionella presenta-
tioner med hjälp av PowerPoint.

21 okt 8.30-12.00, Halmstad, 2 halv-
dagar
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

DATA & IT

FÖRETAGSANPASSADE  
UTBILDNINGAR 
De flesta av våra utbildningar kan 
specialanpassas efter era specifika 
behov, förutsättningar och önske-
mål. Vi kan genomföra utbildning-
arna på plats hos er eller i våra 
utbildningslokaler. 

Ta kontakt med oss så tar vi fram  
ett upplägg som matchar era  
behov. 



AKTUELLA PROJEKT & PROGRAM
Vi driver flera projekt och utvecklings-
program med fokus på att stötta 
små- och medelstora industri och 
industrinära tjänsteföretag i Halland. 
Projektens innehåll bygger på företa-
gens behov att utveckla sin verksam-
het genom tex marknad, digitalisering, 
produktion eller robotisering. Det vi lär 
oss i projekten blir sedan nytta för er 
som medlemmar genom nya utbild-
ningar, nätverk och erbjudanden som 
baseras på den senaste forskningen 
och med metoder som ger resultat. 

Just nu erbjuder vi stöttning inom  
följande områden: 

AUTOMATION & ROBOTISERING
Få hjälp med en förutsättningsstudie 
för automation och robotisering. Vi  
erbjuder utbildning i beställarkompe-
tens och stöttar dig att söka Automa-
tionscheckar samt coachar dig under  
genomförandet. 
Finansiär: Tillväxtverket

DIGITALISERING
40 timmars coachning av expert, 
seminarier och erfarenhetsutbyte med 
andra deltagare i syfte att utveckla 
företagets verksamhet med fokus på 
digitalisering, effektivisering och digital 
teknik. 
Finansiär: ERUF & Tillväxtverket

INDUSTRIELL UTVECKLING 
Står du inför en utmaning och behöver 
experthjälp inom teknik- och affärsut-
veckling? Vi lyssnar på dig, samordnar 
och hittar experterna åt dig och är din 
enkla ingång till universitet, forskning 
och industriella utvecklingscenter. Du 
får 8 timmars kostnadsfritt stöd kring 
tex problemlösning, innovationer och 
utvecklingsprojekt. 
Finansiär: Tillväxtverket & Region 
Halland

SMART OCH HÅLLBAR INDUSTRI
Öka företagets attraktivitet! Vi gör en 
företagsanalys och en fördjupnings- 
analys inom exempelvis produktion 
som tittar på nuläge, målsättningar, 
hinder och framtagning av handlings-
planer kombinerat med coachning. 
Finansiär: ERUF & Region Halland

Läs mer om aktuella projekt och  
program på www.tek.se/projekt 

PROJEKT &  
UTVECKLINGSPROGRAM

LEDARSEMINARIER 2019
Ett gott ledarskap är grundbulten i 
en framgångsrik organisation. Som 
vanligt har årets seminarier teman 
som just nu är aktuella för dig som 
ledare. Ta chansen, ny som erfaren 
ledare, att utvecklas och inspireras i 
ditt ledarskap genom ny kunskap och 
nya idéer. 

KLIPPKORT
Genom vårt klippkort köper du 4 
platser och får en 5:e på köpet. För-
dela platserna fritt på seminarierna 
2019/2020 och bjud gärna med en 
kollega! 

Pris för 5 platser: 5.200 kr  
(Medlem: 3.800 kr)

SUSANNE PETTERSSON -  
LEDARSKAP SOM HÅLLER I  
LÄNGDEN 
Vad är det som gör att vissa chefer 
klarar att ha energi under ett helt 
yrkesliv medan andra klarar det i ett 
par år? Är det möjligt att ha ett för-
hållningssätt där man leder människor 
och en grupp med bibehållen kraft 
och energi?  

26 sep 9.00-12.00, Halmstad       
Pris: 1.300kr (Medlem 950 kr)

SVANTE RANDLERT -  
DRÖMARBETSGIVAREN 
Förmågan att attrahera, engagera 
och utveckla rätt medarbetare på 
rätt plats är helt avgörande för att 
nå goda resultat. När du har rätt 
människor i teamet som vill vara där, 
då kommer resultaten.  

20 nov 8.30-11.00, Varberg      
Pris: 1.300kr (Medlem 950 kr)

Fler seminarier kommer våren 2020. 
Läs mer på www.tek.se/aktiviteter

LEDARSEMINARIER

Genom våra nätverk får du möjlighet att 
utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter 
med andra i liknande yrkesroller och på så 
sätt kompetensutvecklas. Just nu koordine-
rar vi 35 olika yrkesnätverk, alla bransch-
överskridande.

VILKET NÄTVERK PASSAR DIG?

 Ekonomichefer

 Ekonomichefer koncern

 Elkraft

 Excel  

 HR-Specialister

 Hållbarhet

 Inköpschefer 

 IT– och Dataansvariga 

 Kvalitets– och Miljöansvariga 

 Lager– och Logistikansvariga 

 Ledarnätverk (mellanchefer) 

 Ledningssystem

 Löneadministratörer

 Personalchefer

 Platschefer 

 Produktionschefer

 Projektledare

 Rehab

 Sekreterare

 Strategisk HR 

 Ständiga förbättringar, Lean 

 Underhållschefer 

 VD Nätverk 

 VD Nätverk, ägarledda företag 

Läs mer om våra nätverk på  
www.tek.se/natverk

VÅRA NÄTVERK



KONTAKTA OSS
 
HALMSTAD 
035-17 18 90 
Slottsmöllan 10 B. 
302 31 Halmstad

tek@tek.se
www.tek.se 
 

VARBERG
0340-155 55 
Birger Svensson v.34 A. 
432 40 Varberg


