Attraktiv arbetsplats
- actionnätverk

Favor

it i rep

ris

Tillsammans med Johan Book och Linus Jonkman
har vi tagit fram ett koncept som kommer att ge
er en rivstart i ert arbete med att bli en Attraktiv
Arbetsplats. Linus och Johan lägger stor vikt vid Ledarskap, Engagemang och Kultur. I grunden ligger
vetenskaplig forskning och en tro på att det goda
kommer att segra! Ta nu med din organisation på
en resa för att bli (än) mer attraktiv.
Start: 4-apr 8.30-16.30 Falkenberg 20 tim.
Pris:
39.000kr (Medlem 34.000 kr)

Klippkortskampanj

Samtliga seminarier nedan ingår i vår kampanj, köp
4 platser och få en 5:e på köpet! Fördela platserna
fritt på seminarierna nedan.
Pris för 4 platser: 5.200 kr (Medlem: 3.800 kr)

Anna Stenberg - Varför ska inte alla i
ledningsgruppen heta Anders?

Tillsammans skapar vi utveckling

Utbildningar
Vi har ett brett utbud av utbildningar och seminarier anpassade
för era kompetensbehov. Öppna
utbildningar och seminarierna kan
även bokas av icke medlemmar.
Inom följande områden kompetensutvecklar vi:

• Arbetsmiljö

Peter Siljerud - Introduktion till trendspaning

• Språk

Susanne Pettersson - Ledarskap som
håller i längden

Susanne föreläser om att prestera och leverera
som chef och göra det hållbart.
Halmstad:
26-sep 9.00-12.00
Pris:
1.300kr (Medlem 950 kr)

Svante Randlert - Drömarbetsgivaren

Svante delar med sig av de 10 budorden för att få
medarbetare att vissla hela vägen till jobbet.
Varberg:
10-nov 8.30-11.00
Pris:
1.300kr (Medlem 950 kr)
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TEK Kompetens erbjuder utbildningar, yrkesnätverk och mentorprogram anpassade efter era kompetensbehov. I närområdet! Det spar både tid och pengar. Dessutom gör vi skillnad. Vårt överskott
går tillbaka till de lokala gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm i form av
modern spetsutrustning och de senaste åren har vi också gjort ett framgångsrikt samarbete med
Ung Företagsamhet för att stärka företagsandan i Halland. Totalt har det blivit 14,5 miljoner kronor.
Det är vi otroligt stolta över. Tack alla medlemsföretag och våra kunder som bidrar till en långsiktig
samhällsutveckling i Halland.

Anna föreläser om det moderna ledarskapet med
fokus på hur man på bästa sätt tillvaratar den kvinnliga ledarkompetensen
Varberg:
5-feb
13.30-16.30
Pris:
1.300kr (Medlem 950 kr)

Peter delar med sig av sina bästa metoder och tips
på hur man upptäcker de senaster trenderna och
kan dra nytta av dem.
Halmstad:
10-apr 8.30-11.30
Pris:
1.300kr (Medlem 950 kr)
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• Data / IT
• Ledarskap & Personlig utveckling
• Marknad & Kommunikation
• Säkerhet
• Teknik
• Verksamhetsutveckling

Nätverk
Genom våra nätverk får du möjlighet att utbyta idéer, kunskaper och
erfarenheter med andra i liknande
yrkesroller och på så sätt kompetensutvecklas. Just nu koordinerar vi 40 olika yrkesnätverk. Alla
branschöverskridande.

Bli medlem
Det finns många fördelar att vara
medlem i TEK Kompetens. Förutom
rabatterat pris på utbildningar och
seminarier är våra nätverk och
mentorprogram exklusivt för medlemmar. Dessutom får du en rad
förmånliga medlemserbjudanden.
Välkommen i gemenskapen!

Mentorprogram
Genom ett organiserat upplägg
med en grundlig matchning av
adept och mentor erbjuder vi en
utvecklingsresa i det personliga
ledarskapet.
Kontakta oss för mer information
och anmälan:
Birgitta Lennermo
birgitta@tek.se, 0706-990415
Paulin Rubensson
paulin@tek.se, 0708-610235
Pris: 22 000 kr /adept
(Medlem 17 000 kr /adept)
Mentorprogrammet har löpande
intag så anmäl dig redan idag!

		
TEK kompetens i korthet
• 350 medlemsföretag
• 40 yrkesnätverk
• 400 aktiviteter/år
• 3000 personer kompetens
utvecklas/år
• 14,5 miljoner kr tillbaka till
gymnasieskolorna

Håll utkik efter vår
Klippkortssymbol!
HALMSTAD

VARBERG

035-17 18 90

0340-155 55

tek@tek.se

tek@tek.se

Slottsmöllan 10 B

Birger Svensson v.34 A

302 31 Halmstad

432 40 Varberg

Bli medlem & boka din
kompetensutveckling
på www.tek.se
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ARBETSMILJÖ OCH SAM

Utbildningen ger dig praktisk kunskap om hur man bedriver
ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.
Start:
5-feb
8.30-16.00 Halmstad 1 dag
Pris:
5.100 kr (Medlem 4.100 kr)

BÄTTRE ARBETSMILJÖ, GRUNDUTB. (BAM)

Grundutbildning som förmedlar ett helhetsperspektiv på
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet.
Start:
18-mar 8.30-16.30 Varberg
3 dagar
Pris:
13.900 kr (Medlem 11.500 kr)

KONFLIKTHANTERING

OUTLOOK - FUNKTIONER

För dig som samarbetar med andra människor och vill förbättra ditt sätt att kommunicera och förebygga/hantera konflikter
på arbetsplatser.
Start:
3-maj 8.30-16.00 Varberg
3 dagar
Pris:
8.100 kr (Medlem 9.900 kr)

Utbildningen hjälper dig att strukturera din mailinkorg och
kalender på ett mer effektivt sätt.
Start:
8-apr 9.00-12.00 Halmstad 1 halvdag
Pris:
2.300 kr (Medlem 1.900 kr)

Marknad & Kommunikation

ONENOTE

I OneNote lär du dig hantera digitala anteckningsböcker där
du kan samla anteckningar, texter, bilder, ljud, video, länkar
etc.
Start:
8-apr 13.00-16.00 Varberg
1 halvdag
Pris:
2.300 kr (Medlem 1.900 kr)

LINKEDIN REKRYTERING

För dig som vill ha grundläggande kunskap i hur man nyttjar
LinkedIn och LinkedIn Recruiter Lite som verktyg för att
stärka ert Employer Branding och söka nya medarbetare.
Start:
7-feb
8.30-16.30 Halmstad 1 dag
Pris:
6.500 kr (Medlem 5.500 kr)

OFFICE 365 - ARBETE I MOLNET
Utbildningen ger chefer och arbetsledare kunskaper om att
uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.
Start:
8-maj 8.30-16.30 Halmstad 1 dag
Pris:
5.100 kr (Medlem 4.100 kr)

Data & IT
EXCEL GRUND

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i Excel.
Start:
28-jan 8.30-16.30 Varberg
2 dagar
Start:
26-feb 8.30-16.30 Halmstad 2 dagar
Start:
7-maj 8.30-16.30 Varberg
2 dagar
Start:
28-maj 8.30-16.30 Halmstad 2 dagar
Pris:
6.800 kr (Medlem 5.500 kr)

Ledarskap & personlig utveckling
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
utbildningstillfället får du göra en unik handlingsplan för din
vidareutveckling som chef.
Start:
27-feb 8.30-16.30 Halmstad 4 dagar
Pris:
17.900 kr (Medlem 14.900 kr)

EXCEL FÖRDJUPNING

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips
och råd på hur du kan arbeta ännu effektivare i programmet.
Start:
22-jan 8.30-16.30 Halmstad 2 dagar
Start:
25-feb 8.30-16.30 Varberg
2 dagar
Start:
2-apr 8.30-16.30 Halmstad 2 dagar
Start:
20-maj 8.30-16.30 Varberg
2 dagar
Pris:
6.800 kr (Medlem 5.500 kr)

EXCEL FÖR SJÄLVLÄRDA

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.
Start:
25-feb 8.30-16.30 Halmstad 4 dagar
Pris:
18.500 kr (Medlem 14.900 kr)

PERSONLIG EFFEKTIVITET

För dig som använder Excel i viss utsträckning, men vill lära dig
mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.
Start:
12-mar 9.00-12.00 Halmstad 3 halvdagar
Start:
29-apr 13.00-16.00 Halmstad 3 halvdagar
Pris:
4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

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.
Start:
7-mar 8.30-16.00 Halmstad 1,5 dagar
Pris:
7.800 kr (Medlem 6.300 kr)

EXCEL AVANCERAD

TEAMLEDARUTBILDNING

För dig som kan Excel bra och vill bli ännu bättre.
Start:
12-feb 8.30-16.30 Halmstad 1 dag
Start:
1-apr 8.30-16.30 Varberg
1 dag
Pris:
4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

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.
Start:
14-mar 8.00-12.00 Halmstad 5 halvdagar
Pris:
13.000 kr (Medlem 10.500 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.
Start:
3-apr 8.30-16.00 Halmstad 2 dagar
Pris:
9.500 kr (Medlem 7.600 kr)

KUNDBEMÖTANDE OCH SERVICE

www.tek.se

ARBETSMILJÖANSVAR FÖR CHEFER

I Office 365 får du, förutom de vanliga Officeprogrammen
också tillgång till ett antal molntjänster som kan effektivisera
och förenkla arbetet.
Start:
11-feb 9.00-16.00 Halmstad 1 dag
Pris:
4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

För dig som vill öka kunskapen om vikten av gott kundbemötande och min viktiga roll som ”första kontakten” med
kunden.
Start:
28-feb 9.00-16.00 Halmstad 1 dag
Pris:
4.300 kr (Medlem 3.500 kr)

Vilket nätverk passar dig?

TRAVERSFÖRARUTBILDNING ENLIGT ISO 9926-1
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om
handhavande, lastkoppling samt materialhantering.
Start:
28-mar 8.30-16.00 Halmstad 1 dag
Pris:
3.500 kr (Medlem 2.900 kr)

Administratörer/ Assistenter
Ekonomichefer
Ekonomichefer koncern

TRUCK - ANSVARSKURS

Elkraft

Utbildningen ger dig som arbetsledare kunskaper om aktuella lagar och regler för arbete med truck.
Start:
25-apr 8.30-12.00 Halmstad 1 halvdag
Pris:
2.700 kr (Medlem 2.200 kr)

Excel
HR-Specialister
Hållbarhet

TRUCKFÖRARUTBILDNING REPETITION (TEORI)

Utbildningen är riktad till redan verksamma truckförare som
önskar en uppdatering av sina kunskaper.
Start:
25-apr 13.00-16.30 Halmstad 1 halvdag
Pris:
2.700 kr (Medlem 2.200 kr)

Inköpschefer

SÄKERHETSUTBILDNINGAR

Kvalitets– och Miljöansvariga

IT– och Dataansvariga
Kommunikation

Vi erbjuder även utbildningar inom HLR, Heta arbeten,
Brandskydd, Livsmedelshygien, APV, YKB och ADR. Du behöver inte vara medlem i TEK för att ta del av våra utbildningar.

Lager– och Logistikansvariga
Ledarnätverk (mellanchefer)

HOW TO GET STARTED USING VIDEO IN EVERY ASPECT OF
BUSINESS
Du lär dig grunderna i hur film kan användas i marknadsföring av ditt varumärke, intern kommunikation, utbildning,
försäljning, m.m.
Start:
27-mar 8.30-12.00 Halmstad 2 halvdagar
Pris:
4.600 kr (Medlem 3.900 kr)

Ledningssystem
Marknad– och Marknadsföring
Personalchefer
Platschefer
Produktionschefer

Säkerhet & Teknik
E-TRUCKFÖRARUTBILDNING A+B

(E-truck, Interaktiv truckutbildning)
Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter
för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och
tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP-10
Start:
22-jan 7.00-17.00 Halmstad 2 dagar
Start:
26-feb 7.00-17.00 Halmstad 2 dagar
Start:
28-mar 7.00-17.00 Halmstad 2 dagar
Start:
20-maj 7.00-17.00 Halmstad 2 dagar
Start:
18-jun 7.00-17.00 Halmstad 2 dagar
Pris:
4.100 kr (Medlem 3.500 kr)

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.
Start:
7-mar 8.30-12.00 Halmstad 1 halvdag
Start:
16-maj 8.30-12.00 Halmstad 1 halvdag
Pris:
2.500 kr (Medlem 2.200 kr)

LIFT -OCH FALLSKYDDSUTBILDNING

Kombinerad lift- och fallskyddutbildning. För dig som är användare av mobila arbetsplattformar samt för dig som arbetar på
en höjd av 2 meter eller högre, där fallrisk förekommer.
Start:
13-mar 8.00-16.30 Halmstad 1 dag
Start:
28-maj 8.00-16.30 Halmstad 1 dag
Pris:
4.100 kr (Medlem 3.500 kr)

Projektledare

Verksamhetsutveckling

Rehab
Sekreterare

EKOMOMIUTBILDNING FÖR CHEFER

Utbildningen för dig som är chef och behöver få grunderna
inom ekonomiska begrepp och samband eller behöver en
uppfräschning av dina kunskaper.
Start:
8-apr 9.00-16.00 Halmstad 2 dagar
Pris:
7.500 kr (Medlem 9.500 kr)

Strategisk HR
Ständiga förbättringar, Lean
Underhållschefer
VD Nätverk

ARBETSRÄTT - GRUNDUTBILDNING

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del av de lagar och avtal som finns
gällande arbetsrätt.
Start:
7-maj 8.30-16.30 Halmstad 2 dagar
Pris:
9.800 kr (Medlem 7.900 kr)

EKONOMI - GRUND

Utbildningen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal
och övriga på företaget och främjar då företagets resultat.
Start:
14-maj 8.30-16.00 Varberg
2 dagar
Pris:
6.900 kr (Medlem 8.600 kr)

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

De flesta utav våra utbildningar kan specialanpassas efter
era specifika behov, förutsättningar och önskemål. Vi kan
genomföra utbildningarna på plats hos er eller i våra
utbildningslokaler.

VD Nätverk, ägarledda företag

Klipp ut och inspirera en vän eller kollega!

Arbetsmiljö

På www.tek.se hittar du mer info om
alla våra nätverk och utbildningar.
Du är också varmt välkommen att ta
kontakt med oss via mail: tek@tek.se
eller tel. 035-17 18 90 (Halmstad)
alternativt 0340-155 55 (Varberg)

