
FLER MÖJLIGHETER- 
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TEK KOMPETENS I KORTHET 
 

330 MEDLEMSFÖRETAG
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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 Företagsam-
het för att stärka entreprenörskapet i 
Halland. Totalt har det blivit 15 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!

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

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

NÄTVERK & UTBILDNINGAR
                   VÅREN 2021

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR 
Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar som ett komplement till vårt ordinarie utbud. Vi hjälper dig att 
skräddarsy innehållet i utbildningen helt efter ditt företags specifika önskemål. De flesta av våra utbildningar 
kan vi genomföra både lärarledda och online.

Några av våra mest efterfrågade företagsanpassade utbildningar:
• ADR 1.3
• Brandfarliga arbeten
• Bättre arbetsmiljö (BAM)
• Excel fördjupning
• Lift- och fallskyddsutbildning
• Office 365 & Teams - vilka möjligheter som finns
• Projektledning
• Teamledarutbildning
• Truckförarutbildning repetition

FLER MÖJLIGHETER - MER FLEXIBILITET
Din säkerhet är viktigast och vi gör allt för att du ska känna dig trygg hos oss. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer om Covid-19 
och håller oss löpande informerade. Vi har bland annat anpassat möbleringen 
i våra lokaler, hanteringen kring förtäring och breddat möjligheterna till 
kompetensutveckling. Vi har även byggt upp en digital studio för att skapa en 
bättre upplevelse när du träffar oss online på utbildningar eller nätverksträffar.  

ONLINEUTBILDNING
Sker digitalt med ”live-uppkoppling” där deltagarna, precis som på en vanlig 
utbildning, kan ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter. 

WEBBUTBILDNING 
Tillgång till en mängd områden via Diploma där du kan delta när det passar dig 
bäst.

KLASSRUMSUTBILDNING
Utbildningen görs på plats hos oss enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
Läs mer på www.tek.se om hur vi hanterar läget. 

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING
Utbildningen anpassas efter era specifika önskemål och behov. Kan genomföras på 
plats hos er, i våra utbildningslokaler eller online.

SNABB OMSTÄLLNING
På grund av rådande situation kan det hända att vi snabbt behöver ställa om 
de öppna utbildningarna till onlineutbildningar. Som deltagare meddelas du 
naturligtvis detta i förväg. 

tek@tek.se
www.tek.se 



  

LIFT- OCH FALLSKYDDS- 
UTBILDNING
Kombinerad lift- och fallskyddsutbild-
ning. 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: 3.200 kr (Medlem 3.200 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:  2.600 kr (Medlem 2.600 kr) 

TRUCK FÖRARUTBILDNING A+B 
(interaktiv teoridel)
Webbaserad teoridel (eTruck) som 
avslutas med lärarledd praktik och upp-
körning. 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)

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

Företagsanpassat upplägg, 1 dag

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

JOBBA SMARTARE PÅ DISTANS 
- ONLINE
Utbildningen hjälper dig att                  
skapa ett strukturerat arbetssätt med 
planering, prioritering och uppföljning!

26 jan 9.00-12.00, Teams, 2 halvdagar
Pris: 5.900 kr (Medlem 5.500 kr) 

LEDARSKAP PÅ DISTANS
- ONLINE
Vilka krav ställer distansledarskapet på 
dig som ledare? Under utbildningen ska-
par du din handlingsplan för att stärka 
ditt distansledarskap.

2 mar 9.00-12.00, Zoom, 2 halvdagar 
Pris: 6.900 kr (Medlem 5.500 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.

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

NY SOM CHEF 
- ONLINE & FYSISK
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. 

19 jan 8.30-16.30, Teams, 4 dagar
10 maj 8.30-16.30, Halmstad 4 dagar
Pris: 17.900 kr (Medlem 14.900 kr)

EXCEL AVANCERAD 
- ONLINE
För dig som kan Excel bra och vill bli 
ännu bättre. 
 
2 mar 8.00-16.00, Teams, 1 dag 
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

EXCEL GRUND
Utbildningen ger dig grundläggande 
kunskaper i Excel.
 
8 feb 8.00-16.00, Halmstad, 2 dagar 
19 apr 8.30-16.30, Varberg, 2 dagar
18 maj 8.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 6.800 kr (Medlem 5.800 kr)

EXCEL FÖRDJUPNING 
- ONLINE & FYSISK
Utbildningen ger dig fördjupade kunska-
per i Excel, samt tips och råd på hur du 
kan arbeta ännu effektivare i program-
met. 

8 mar 8.45-16.00, Teams, 2 dagar
20 apr 8.00-16.00, 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 mar 8.00-16.00, Halmstad, 1 dag
13 apr 8.30-16.30, Varberg, 1 dag
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

MICROSOFT OFFICE - UPPLEV 
DEN MODERNA ARBETSPLATSEN
- ONLINE & FYSISK
Upplev, testa, upptäck och experimente-
ra med möjligheterna som finns med de 
olika apparna i Microsoft 365.

25 jan 9.00-16.00, Teams, 1 dag
11 maj 9.00-16.00, Varberg, 1 dag
Pris: 4.500 kr (Medlem 3.900 kr)

TEAMS SOM ARBETSVERKTYG 
- ONLINE
Du lär dig använda Teams och även      
hur du kan arbeta med andra Microsoft 
365 appar inuti Teams.

16 feb 8.45-12.00, Teams, 1 halvdag
4 maj 8.45-12.00, Teams, 1 halvdag
Pris: 3.100 kr (Medlem 2.500 kr)

PROJEKTLEDNING
- ONLINE
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. 

10 feb 8.30-16.00, Teams, 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, presentationsteknik 
samt konflikthantering. 

14 apr 9.00-12.00, Halmstad, 5 halv-
dagar
Pris: 13.900 kr (Medlem 11.500 kr)

DATA & IT

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

14 apr 8.30-16.30, Halmstad, 1 dag
Pris: 5.000 kr (Medlem 4.000 kr)  

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE 
BAS P OCH BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar 
för att samordna arbetsmiljöarbetet och 
att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid 
planering och projektering av byggnads- 
och anläggningsarbete (BAS-P) och när 
arbetet utförs (BAS-U).

4 feb 8.30-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 4.700 kr (Medlem 3.900 kr)  

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

16 mar 8.30-16.30, Halmstad, 3 dagar
Pris: 13.900 kr (Medlem 11.500 kr)   

ORGANISATORISK OCH SOCIAL 
ARBETSMILJÖ (OSA) 
- ONLINE
Utbildningen hjälper dig att sätta dig in 
i reglerna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba 
praktiskt med frågorna på ett sådant 
sätt att arbetsmiljöarbetet blir en fram-
gångsfaktor.

24 mar 8.30-16.00, Teams, 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. 

18 mar 8.30-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 5.000 kr (Medlem 4.000 kr) 

LÄRANDE NÄTVERK 
Genom nätverken på TEK Kompetens får 
du möjlighet att träffa andra i din yrkes-
roll för att utbyta idéer, erfarenheter och 
kunskap. 

Nätverken är lärande och branschöver-
skridande och tanken är att vi tar vara 
på den kompetens som finns i gruppen. 
Vi hjälper varandra med att bevaka 
nyheter inom våra specifika områden 
och diskuterar de senaste trenderna. 
Ofta kan man känna sig ganska ensam 
i sin roll på företaget och det är både 
roligt och givande att träffa andra med 
samma utmaningar på sitt bord, men 
från andra branscher. Relationerna blir 
starka och förtroendefulla och många 
av deltagarna har även kontakt mellan 
träffarna för att diskutera olika frågor. 

Nedan ser du vad några av deltagarna 
i nätverken tycker. Är du intresserad av 
att gå med? Välkommen att kontakta 
oss!
 

”HR nätverket har gett mig både 
kunskap och nya kontakter men det 
som betytt mest är möjligheten och 
tiden som ges för diskussioner kring 
funderingar och frågor oss deltagare 
emellan.”

”Vi lär av varandra och ger varandra 
perspektiv på tillvaron. Nya kreativa 
och innovativa sätt att se på saker och 
ting gör att jag ofta går ifrån mötet 
med ett leende på läpparna och en 
tanke som sträcker sig längre än vad 
den hade gjort om jag inte hade varit 
med i nätverket. ”

”Ett ypperligt tillfälle att träffa ledare 
från andra branscher där vi delar med 
oss av varandras kunskaper och 
erfarenheter inom ledarskap. Träffarna 
är välplanerade med olika teman. Vill 
du utvecklas och få nya infallsvinklar 
inom ledarskap så kan jag varmt re-
kommendera att delta i nätverket. ”

LEDARSKAP & 
PERSONLIG UTVECKLING SÄKERHET & TEKNIK

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

6 maj 8.30-12.00, Halmstad, 1 halvdag
Pris: 3.000 kr (Medlem 2.800 kr) 

ANSVARSKURS 
Ansvarar du för truckar, liftar och traverser 
på din arbetsplats? Utbildningen ger dig 
kunskaper om aktuella lagar och regler.  

5 mar 8.00-12.00, Laholm, 1 halvdag
21 maj 8.00-12.00, Laholm, 1 halvdag
Pris: 2.500 kr (Medlem 2.500 kr)

BRANDFARLIGA ARBETEN
Brandfarliga Arbeten är en ny                   
utbildning för alla som arbetar med 
moment där det finns risk för att en brand 
kan uppstå.

25 feb 8.00-16.00, Laholm, 1 dag
22 mar 8.00-16.00, Laholm, 1 dag
Fler datum bokas efterhand
Pris: 2.400 kr (Medlem 2.400 kr) 

ELTEKNIK FÖR ICKE ELEKTRIKER
Utbildningen ger dig grundläggande kun-
skaper i elteknik för att kunna förstå och 
genomföra felsökning och avhjälpande 
åtgärder på enklare elsystem.

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

HJULASTARUTBILDNING
Hjullastarutbildning där du efter godkända 
prov erhåller utbildningsbevis godkänt av 
Arbetsmarknadens parter samt Yrkesin-
spektionen (TLP-2010)

3 feb 8.00-16.00, Laholm, självstudier    
+ praktik 1 dag
Pris: 4.700 kr (Medlem 4.700 kr) 

DIALOG– KÄRNAN I DET           
KOMMUNIKATIVA LEDARSKAPET
Vad är skillnaden mellan dialog och 
debatt och hur kommer det sig att just 
dialogen är ett så starkt verktyg i le-
darskapet? Margareta Ivarsson arbetar 
forskningsbaserat och guidar oss i var-
för vi bör sätta fokus på just detta och 
hur vi som ledare kan jobba med dialo-
gen i praktiken. Detta för att öka välmå-
ende och prestation, minska splittringar 
och undvika ”vi och dom”- känslan.

28 jan 8.30-10.30, Zoom
Pris: 1.100kr (Medlem 750 kr) 

ENERGY MANAGEMENT
Energy Management handlar om vanor 
som skapar positiv energi och som 
gynnar både prestation och välbefin-
nande. Helt enkelt – konsten att få ut så 
mycket som möjligt av sig själv och sin 
organisation, utan att öka slitaget.
Annica Gilbertsson är föreläsare och 
grundare av EnergyManagement. Hon 
har utvecklat modellen EnergyMana-
gement med utgångspunkt i forskning 
kring hälsopromotion.

22 apr 8.30-10.30, Teams
Pris: 1.100kr (Medlem 750 kr)

PROJEKT &  
UTVECKLINGSPROGRAM

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 medlem-
mar genom nya utbildningar, 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
• Digitalisering
• Industriell utveckling
• Kompetensutveckling
• Smart & hållbar industri

Läs mer om aktuella projekt och  
program på www.tekprojekt.se

ARBETSMILJÖ

VÅGA TA BETALT - ATT SÄTTA 
RÄTT PRIS
För att skapa lönsamhet i ett företag 
måste vi våga ta betalt för våra produk-
ter och tjänster. Utbildningen syftar till 
att förstå värdet av de produkter man 
erbjuder och få en förståelse för vad 
kunden är beredd att betala.

3 mar 9.00-12.00, Halmstad, 2 halv-   
dagar
Pris: 7.500 kr (Medlem 6.900 kr)

SÄKERHET & TEKNIK

VERKSAMHETSUTVECKLING  
& HR

LEDARUTVECKLING
I samverkan med andra leverantörer 
erbjuder vi även utbildningar som 
ex. UL, UGL, Coachutbildningar. 

Läs mer på tek.se

SÄKERHETSUTBILDNINGAR
Genom samarbeten med                
kvalitetssäkrade leverantörer  
erbjuder vi även utbildningar som 
ex.  HLR & Första hjälpen, Brand-
skyddsutbildningar, Livsmedels- 
hygien m.fl.

Läs mer på tek.se

MARKNADSFÖRING
Vi erbjuder även utbildningar som 
ex. marknadsföring i sociala medier, 
LinkedIn och Facebook tillsammans 
med erfarna leverantörer. 

Läs mer på tek.se

NY

NY

MARKNAD &
KOMMUNIKATION

LEDARSKAP & 
PERSONLIG UTVECKLING

ANPASSNING & OMSTÄLLNING
Vi anpassar hela vårt utbud utifrån 
rådande läge. De öppna utbildningar-
na kan vid behov ställas om till onli-
neutbildningar och nätverksträffar kan 
genomföras digitalt. 

STÖD VIA AFA FÖRSÄKRING 
Nu har du möjlighet att få stöd via 
AFA försäkring för att utbilda chefer 
och skyddsombud i arbetsmiljö. 
Vi är godkänd leverantör vilket gör 
att du som företag kan ansöka om 
stöd för era deltagare i såväl öppen 
som företagsanpassad utbildning.
Hör av dig om du vill veta mer!

SEMINARIER

VILKET NÄTVERK PASSAR DIG?

 Ekonomichefer

 Ekonomichefer koncern

 Elkraft

 Excel  

 HR-Specialister

 Hållbarhet

 Inköpschefer & Lager–                           

 och Logistikansvariga 

   IT– och Dataansvariga 

 Kvalitets– och Miljöansvariga 

  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 NÄTVERKVÅRA NÄTVERK


