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UTBILDNINGAR
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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

B Å S T A D  |  F A L K E N B E R G  |  H A L M S T A D  |  H Y L T E  
K U N G S B A C K A  |  L A H O L M  |  V A R B E R G  |  Ä N G E L H O L M

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 Hal-
land. Totalt har det blivit 14,5 miljoner 
kronor. Det är vi stolta över! Tack alla 
medlemsföretag och våra kunder som 
bidrar till en långsiktig samhällsutveck-
ling. 

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 mentor-
program 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
0708-61 02 35 

Birgitta Lennermo 
birgitta@tek.se
0706-99 04 15 

Pris: 12.000 kr exkl. moms/adept 

Mentorprogrammet har löpande intag 
så anmäl dig redan idag!

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

tek@tek.se
www.tek.se 

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



SÄKERHET & TEKNIK

KUNDBEMÖTANDE OCH SERVICE
För dig som har kundkontakt i din roll 
som t.ex. kundtjänstpersonal, receptio-
nister, innesäljare, servicepersonal, m.m.

26 mar 9.00-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris: 4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

VÅGA TA BETALT!
För att skapa lönsamhet i ett                 
företag måste vi våga ta betalt för våra 
produkter och tjänster. Våga ta betalt 
är en utbildning som syftar till att förstå 
värdet av de produkter man erbjuder 
och få en förståelse för vad kunden är 
beredd att betala.

23 apr 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 6.900 kr (Medlem 5.200 kr)

PRESENTATIONSTEKNIK
-KONSTEN ATT TALA INFÖR
GRUPP
Du kommer att få konkreta råd och                    
verktyg att utveckla din förmåga att 
hålla en presentation. 

Utbildare
Susanne Pettersson är en mycket efter-
frågad föreläsare, samt en av Skandi-
naviens ledande konsulter inom föränd-
ringsarbete. Susanne blev vald till årets 
kvinnliga talare 2018.

28 maj 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 6.900 kr (Medlem 5.900kr)

ABC-KUND
Syftet med denna dag är att du                            
och ditt företag ska känna er säkra på 
vilka kunder som är de viktigaste för er. 
Vilka kunder tjänar ni mest pengar på? 
Får de viktigaste kunderna den tid de 
behöver? Lägger ni lika mycket tid på de 
kunder som ni tjänar minst på?

Utbildare
Utbildningen leds av Johan Skattner från 
GlobePlus, ett företag med drygt 20 års 
erfarenhet av att hjälpa sina kunder till 
en lönsam tillväxt.  
Johan jobbar som affärsutvecklingskon-
sult med fokus på kund och försäljnings-
frågor.  

2 havdagar + 2 skypemöten, företags-
anpassat upplägg
Pris: 38 000kr (Medlem 35.000 kr)

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

ARBETSMILJÖANSVAR  
FÖR CHEFER
Utbildningen ger chefer och arbetsleda-
re kunskaper för att uppfylla sitt arbets-
miljöansvar i den egna verksamheten. 

6 maj 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. 

13 maj 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.

27 maj 8.30-16.30, Halmstad, 3 dagar
Pris: 13.900 kr (Medlem 11.500 kr)  

ADR 1.3
ADR 1.3 vänder sig till alla som är del-
aktiga i transport av farligt gods och har 
arbetsuppgifter som involverar trans-
porten av farligt gods. 

6 maj 8.00-12.00, Halmstad, 1 halv-
dag
Pris: 3.000 kr (Medlem 2.700 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.

3 apr 8.00-12.00, Laholm, 1 halvdag
Pris: 2.500 kr (Medlem 2.500 kr)

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

26 mar 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris: 5.800kr (Medlem 4.700 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.

Löpande kursstart, se datum på  
www.tek.se
8.00-16.30, Laholm, 1 dag
Pris: 3.000 kr (Medlem 3.000 kr)

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

Löpande kursstart, se datum på  
www.tek.se
8.00-15.00, Laholm, 1 dag
Pris:  2.500 kr (Medlem 2.500 kr) 

TRUCKFÖRARUTBILDNING A+B 
(interaktiv teoridel)
Webbaserad teoridel (eTruck) som av-
slutas med lärarledd praktik och uppkör-
ning. Utbildningen följer TLP-10.

Kursstart varje vecka, se datum på 
www.tek.se
8.00-15.30, Laholm, självstudier + 
praktik 1 dag
Pris: 3.500 kr (Medlem 3.400 kr)

DATA & IT

COACHANDE OCH 
MOTIVERANDE SAMTAL
Målet med utbildningen är att du som 
ledare ska få metoder för att hjälpa dina 
medarbetare att hitta egna lösningar på 
sina utmaningar eller problem.

7 maj 9.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 9.700 kr (Medlem 7.800 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.

15 apr 9.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 9.500 kr (Medlem 7.600 kr) 

NY SOM CHEF - GRUND-               
LÄGGANDE 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 utbildningstill-
fället gör du en personlig handlingsplan 
för din vidareutveckling som chef. 

26 feb 8.30-16.30, Halmstad, 4 dagar
Pris: 17.900 kr (Medlem 14.900 kr)

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

24 mar 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 värdefulla 
verktyg inom kommunikation, presenta-
tionsteknik samt konflikthantering. 

5 maj 8.30-12.30, Halmstad, 5 halv-
dagar
Pris: 13.900 kr (Medlem 11.500 kr)

DIGITALISERING
20 timmars coachning av expert, semi-
narier 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 Hal-
land

SMART OCH HÅLLBAR INDUSTRI
Öka företagets attraktivitet! Vi gör en 
företags- och en fördjupningsanalys 
inom exempelvis produktion. Vi tittar på 
nuläge, målsättningar, hinder och fram-
tagning av handlingsplaner kombinerat 
med coachning under ca 1 år.
Finansiär: ERUF & Region Halland

MARKNADSLYFTET FÖRLÄNG-
NING
Vi har precis avslutat Marknadslyftet 
med 25 mycket nöjda företag. 
Nu har vi fått möjlighet att förlänga 
projektet med 25 nya företag. Vill du 
vara ett av dem och göra en spännande 
utvecklingsresa?
Jobba med er ledning, mindset, kund- 
prioritering och mycket mer? Hör av dig 
om du vill veta mer!
Finansiär: Tillväxtverket och Region 
Halland

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

PROJEKT &  
UTVECKLINGSPROGRAM

LEDARSKAP & 
PERSONLIG UTVECKLING

MARKNAD &
KOMMUNIKATION ARBETSMILJÖ SÄKERHET & TEKNIK VERKSAMHETSUTVECKLING  

& HR

LÖNEKARTLÄGGNING
Denna utbildning ger dig
praktisk kunskap om hur du gör en 
lönekartläggning som uppfyller Diskrimi-
neringslagens krav.

Utbildare
Emma Hjorth driver fullservicebyrån 
Hjorth & Partners. Hon är utbildad skat-
te- och arbetsrättsjurist och brinner för 
lönebildning. Hennes erfarenhet, både 
som ombudsman på facklig organisation 
och som förhandlare på arbetsgivaror-
ganisation har gett henne en bred erfa-
renhet och perspektiv kring lönefrågor. 

27 feb 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 4.900 kr (Medlem 3.900 kr) 

STRATEGIDAG - 
SNABBASTE VÄGEN TILL              
LÖNSAMMA AFFÄRER
Med en väl beprövad modell baserad på 
forskning och med erfarenhet av hund-
ratals företag erbjuder vi en strategidag. 
Under denna späckade dag kommer vi 
att gå igenom er situation idag, er mål-
bild, eventuella hinder för framgång och 
hur ni på bästa sätt tar er mot målet.

Utbildare
Niklas Forser är mycket kunnig och 
erfaren på området med studier i såväl 
ekonomi, marknadsföring som psykologi. 
Han har arbetat med marknadsföring i 
över 20 år på bland annat Carlsberg och 
Nestlé och som konsult på SME företag. I 
Halland är Niklas en mycket uppskattad 
konsult inom projektet Marknadslyftet 
där han har arbetat med att hjälpa före-
tag att börja tjäna pengar och fokusera 
verksamheten mot lönsam försäljning.

Företagsanpassat upplägg, 1 dag
Pris: 37 000kr (Medlem 33.000 kr)

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

SÄKERHETSUTBILDNINGAR  
Vi erbjuder även utbildningar inom 
andra säkerhetsområden, tex:  

• HLR och Första hjälpen• Heta arbeten• Brandskyddsutbildningar• Truck repetition • Livsmedelshygien m.fl.  

EXCEL AVANCERAD
För dig som kan Excel bra och vill bli ännu 
bättre. 
 
28 apr 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag 
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

EXCEL GRUND
Utbildningen ger dig grundläggande kun-
skaper i Excel.
 
4 feb 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar 
17 mar 8.30-16.30, Varberg, 2 dagar
5 maj 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
Pris: 6.800 kr (Medlem 5.800 kr)

EXCEL FÖRDJUPNING
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper 
i Excel, samt tips och råd på hur du kan 
arbeta ännu effektivare i programmet. 
 
3 feb 8.30-16.30, Halmstad, 2 dagar
9 mar 8.30-16.30, Varberg, 2 dagar
20 apr 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 utsträck-
ning, men vill lära dig mer för att kunna 
använda det på ett effektivare sätt. 
 
21 apr 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag
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 effektivisera 
och förenkla arbetet.

23 mar 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
4 maj 9.00-16.00, Varberg, 1 dag
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

TEAMS
Du lär dig använda Teams och även      
hur du kan arbeta med andra Office 365 
appar inuti Teams.

10 mar 8.30-12.00, Halmstad, 1 halvdag
11 maj 8.30-12.00, Varberg, 1 halvdag
Pris: 3.100 kr (Medlem 2.500 kr)

LINUS JONKMAN - 
ATT LEDA INTROVERTA–               
OM KARRIÄREN,
FAMILJEN OCH RELATIONERNA
Linus Jonkman sammanfattar ett           
sekel av forskning på dessa tre arenor 
med fakta, värme och en generös por-
tion bitsk introvert humor. Föreläsningen 
är baserad på hans tionde och senaste 
verk “Introvert Handbok - karriären, 
familjen, relationerna” 

Förstå vad som motiverar och stressar 
extraverta såväl som introverta. Vi tittar 
på tillvaron som introvert och extravert 
utifrån tre perspektiv: karriären, familjen 
och relationerna.

23 apr 8.30-11.30, Halmstad              
Golfarena  
Pris: 1.300kr (Medlem 950 kr)

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

FÖRETAGSANPASSADE UTBILD-
NINGAR
De flesta av våra utbildningar kan 
specialanpassas efter era specifika 
behov, förutsättningar och önskemål. 
Vi kan genomföra utbildningarna hos 
er eller i våra utbildningslokaler.

Ta kontakt med oss så tar vi fram ett 
upplägg som matchar era behov!
Tel. 035-17 18 90 el. tek@tek.se

PROJEKT &  
UTVECKLINGSPROGRAM

NYHET

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 företagens behov 
att utveckla sin verksamhet genom tex 
marknad, digitalisering, produktion eller 
robotisering. Det vi lär oss i projekten 
blir sedan nytta för er som medlemmar 
genom nya utbildningar, nätverk och er-
bjudanden 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 beställarkompetens 
och stöttar dig att söka Automations-
checkar samt coachar dig under  
genomförandet. 
Finansiär: Tillväxtverket

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

SEMINARIER

Genom våra nätverk får du möjlighet 
att utbyta idéer, kunskaper och
erfarenheter med andra i liknande 
yrkesroller och på så sätt kompetens-   
utvecklas. Just nu koordinerar 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  

 Ledningssystem

 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


