
BLI MEDLEM OCH BOKA DIN KOMPETENSUTVECKLING PÅ

 www.tek.se

16 000 000 I INVESTERINGAR TILL LOKALA SKOLOR
10 000 MEDLEMMAR
320 MEDLEMSFÖRETAG

400 KOMPETENSUTVECKLANDE AKTIVITETER PER ÅR
3000 PERSONER KOMPETENSUTVECKLAS PER ÅR

30 BRANSCHÖVERSKRIDANDE YRKESNÄTVERK

  

SOM MEDLEM FÅR NI
 » En engagerad partner i kompetens- och utvecklingsfrågor
 » Tillgång till förstklassiga konsulter och coacher
 » Tillgång till nätverk av företag i olika branscher
 » Kompetenshöjande insatser, seminarier, frukostmöten och       

studiebesök
 » Högkvalitativa utbildningar som anpassas efter era behov, till  

rabatterat pris
 » Möjlighet att påverka framtida inriktningar på utvecklingsprojekt, 

nätverk och utbildningar
 » Kartläggning av ditt företags behov för att skapa kvalitets-    

säkrade insatser för att stärka lärande i din verksamhet
 » Stöd att finna utvecklingsmedel

Genom ert medlemskap bidrar ni till att vi kan investera i 
spetsutrustning på gymnasieskolor och Ung Företagsamhet i 
Halland. 

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

VARBERG
035-17 18 90
Birger Svenssons v. 34A 
432 40 Varberg

HÖSTEN 2022

UTBILDNINGAR 
NÄTVERK & 
UTVECKLINGSPROJEKT 

 
VILL NI HA EN  
FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING?
En företagsanpassad utbildning kan bli kopplad till din organisations eller 
arbetsgrupps verklighet. Genom att skräddarsy innehållet till er specifika 
vardag och förutsättningar försäkras innehållets relevans, vilket förenklar 
inlärnings- och implementeringsprocessen. 
Utbildaren kan dessutom svara på frågor och ta utbildningen i den takt som ni 
vill. Alla deltagare får således samma budskap och kunskap, som ni efter
utbildningen kan diskutera och tillämpa direkt i ert dagliga arbete.

tek@tek.se
www.tek.se 

TILLSAMMANS MED 
ER VILL VI SKAPA 
UTVECKLING OCH 
GÖRA SKILLNAD.

TEK KOMPETENS 
I SIFFROR.



  
  

NÄTVERK CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

 

                   

 

  

 
 

  

 

 

      

     

 

 

  
 
 

 
 
 

 

  

   
 

 

 

 

       

För dig som använder Excel i viss 
utsträckning, men vill lära dig mer för att 
kunna använda det på ett effektivare sätt.

  
 
 

  

 
     

  

 
  

   

  

    

    

 

   

 

 

   

  

  
 
  

  

 

 
 

 
 

 
              
    

  

DATA & IT

 
   

             

   
 

     

       

   
   

LEDARSKAP & PERSONLIG 
UTVECKLING 

  

 

 
    

                    
 

 

  

  

    
 

           
     

 

  
  
   

           

  
 

 

ARBETSMILJÖ

BÄTTRE ARBETSMILJÖ (BAM)
Med grundutbildningen får du utveckla din 
förmåga till eget lärande samt bekanta 
dig med såväl arbetsmiljö som arbetsmil-
jöarbete ur ett helhetsperspektiv. 

15 nov 9.00-16.00, Halmstad, 3 dagar
Pris: 13 900 SEK (11 500 SEK*)

SYSTEMATISKT 
ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

*Medlemspris. Läs mer om hur du blir medlem på broschyrens baksida.

Du får lära dig hur ett systematiskt         
arbetsmiljöarbete läggs upp och hur 
man kan göra det engagerande genom        
konkreta metoder, modeller och verktyg.

ARBETSMILJÖANSVAR 
FÖR CHEFER

Utbildningen ger chefer och arbetsledare 
kunskaper och verktyg för att skapa en 
trivsam arbetsplats som presterar goda 
resultat. 

5 okt 9.00-16.00, Digitalt, 1 dag 
Pris: 5 500 SEK (4 500 SEK*)

ORGANISATORISK OCH SOCIAL 
ARBETSMILJÖ (OSA)

Du får kunskap och om vad Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö innebär i praktiken.

29 nov 8.30-16.00, Halmstad, 1 dag 
Pris: 5 500 SEK (4 500 SEK*)

BIDRAG VIA AFA FÖRSÄKRING
Vi på TEK Kompetens är godkända 
utbildningsarrangörer av AFA och våra 
arbetsmiljöutbildningar går därmed att 
söka stöd för.
Läs mer på www.tek.se

27 sep 12.30-16.00, Digitalt, 2 halvdagar
23 nov 12.30-16.00, Digitalt 2 halvdagar

Pris: 8 450 SEK (7 250 SEK*)

EXCEL FÖRDJUPNING
Utbildningen ger dig fördjupande kunska-
per i Excel, samt tips och råd på hur du 
kan arbeta ännu effektivare i programmet.

20 sep 8.30-16.00, Halmstad, 2 dagar
8 nov 8.30-16.00, Digitalt, 2 dagar

Pris: 7 500 SEK (6 500 SEK*)

EXCEL GRUND
Utbildningen ger dig grundläggande 
kunskaper i Excel. Du kommer att få        
arbeta med olika övningsdokument för att 
lära dig de olika delarna i Excel.

3 okt 8.30-16.00, Halmstad, 2 dagar
9 nov 8.30-16.00, Digitalt, 2 dagar

Pris: 7 500 SEK (6 500 SEK*)

MICROSOFT 365: UPPLEV DEN 
MODERNA ARBETSPLATSEN

Upplev, testa, upptäck och experimentera 
med möjligheterna som finns med de olika 
apparna i Microsoft 365.

11 okt 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 4 500 SEK (3 900 SEK*)

OFFICE 365 & TEAMS PÅ DISTANS
Du får lära dig använda Teams och även 
hur du kan arbeta med andra Microsoft 
365-appar inuti Teams.

19 okt 13.00-16.00, Digitalt, 1 halvdag
Pris: 3 500 SEK (2 900 SEK*)

TEAMLEDARE
Utbildningen stärker dig i din ledarroll och 
ger dig verktyg för att bygga ett högpres-
terande team. Lär dig hantera arbetspro-
cesser, gruppdynamiker, problemlösning 
och konflikthantering i ditt team samtidigt 
som du får värdefulla kunskaper inom 
kommunikation samt presentationsteknik.

PROJEKTLEDNING
En praktisk grundutbildning där du lär dig 
att leda, planera och koordinera små och 
stora projekt från start till mål. 

27 okt 8.30-16.00, Halmstad, 4 dagar
Pris: 18 900 SEK (16 900 SEK*)

NY SOM CHEF
Basutbildning för chefer som berör prak-
tiska övningar inom exempelvis ledarskap, 
medarbetarsamtal och konflikthantering 
för att du ska få en gynnsam start på din 
karriär som chef. 

28 sep 8.30-16.00, Halmstad, 4 dagar 
Pris: 18 500 SEK (14 900 SEK*)

LEDA UTAN ATT VARA CHEF
För dig som leder andra på jobbet utan 
att vara formell chef. Utbildningen stärker 
dig i din roll som ledare och är kopplad 
till deltagarnas verklighet för att var och 
en ska kunna applicera det till sin egen 
situation.

28 sep 9.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
30 nov 9.00-16.00, Halmstad, 2 dagar

Pris: 10 900 SEK (8 900 SEK*)

LEDARUTVECKLING
I samverkan med andra leverantörer 
erbjuder vi även utbildningar såsom 
Utvecklande Ledarskap (UL), Ut-
veckling Grupp och Ledare (UGL) och 
coachutbildningar.

Läs mer på www.tek.se

MARKNADSFÖRING
Vi erbjuder även utbildningar inom ex.   
Digital marknadsföring, Google Ads 
Google Analytis m.fl. tillsammans med 
erfarna leverantörer.

Läs mer på www.tek.se

SÄKERHET & TEKNIK

TRUCKFÖRARUTBILDNING A+B 
(INTERAKTIV TEORIDEL)

ELTEKNIK FÖR ICKE ELEKTRIKER

LIFT- OCH FALLSKYDDS-
UTBILDNING

TRAVERSFÖRARUTBILDNING 
ENLIGT ISO 9926-1

HETA ARBETEN

Utbildningen tar upp lagar och regler för 
den som utför vägarbete och hur reglerna 
ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka 
risker som finns vid vägarbete och hur de 
ska förebyggas för att få en säker arbets-
plats.

8.00-16.00, Laholm, 1 dag
Löpande kursstart. 

Fler datum hittar du på www.tek.se
Pris: 2 500 SEK

12 okt 8.00-16.00, Halmstad, 2 dagar
Pris: 10 500 SEK (8 900 SEK*)

Utbildningen leder fram till godkänt certifi-
kat på fem år utfördat av Svenska Brand-
försvarsföreningen. För dig som arbetar 
tillfälligt med heta arbeten.

8.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Löpande kursstart. 

Fler datum finns på www.tek.se
Pris: 2 695 SEK

Kombinerad lift- och fallskyddsutbildning. 
För dig som är användare av mobila arbets-
plattformar samt arbetar på en höjd av 2 
meter eller högre, där fallrisk förekommer.

Utbildningen ger dig grundläggande 
kunskaper om handhavande, lastkopp-
ling samt materialhantering.

Utbildningen genomförs som eTruck 
vilket innebär att teorin görs som själv-
studie på webben. Teorin motsvarar 
behörighet A+B. eTruck kan användas 
till truckutbildning av både nybörjare 
och mer erfarna förare. Den lämpar sig 
perfekt som repetitionsutbildning för 
erfarna truckförare som behöver uppda-
tera sina kunskaper.

8.00-15.30, Laholm, självstudier + 
1 dag praktik. Löpande kursstart. 
Fler datum finns på www.tek.se

Pris: 3 500 SEK (3 400 SEK*)

SÄKERHETSUTBILDNINGAR
Genom samarbeten med kvalitets-
säkrade leverantörer erbjuder vi även 
utbildningar inom HLR & Första Hjälpen, 
Brandskydd, Livsmedelshygien m.fl.

Läs mer på www.tek.se

VERKSAMHETS-
UTVECKLING & HR

BUSINESS EXCELLENCE 
PROGRAM

UTVECKLINGSPROJEKT

Är ni intresserade av att få stöd i ert 
utvecklingsarbete? Vi driver flera utveck-
lingsprojekt med fokus på att stötta små- 
och medelstora industri och industrinära 
tjänsteföretag i Halland. Projektens inne-
håll bygger på era utvecklingsbehov inom 
olika områden. Lärdomarna i projekten blir 
till nytta för våra medlemsföretag genom 
ex. nya utbildningar, nätverk och andra 
erbjudanden. Alla dessa baseras på den 
senaste forskningen och metoder som ger 
resultat. På så sätt bidrar vi till målet att 
stärka konkurrenskraften hos halländska 
företag. 

Utvecklingsprojekten berör bl.a. följande 
områden:
 » Automation & rotbotsering
 » Cirkuläritet & hållbarhet
 » Digitalisering
 » Industriell utveckling
 » Kompetensutveckling
 » Marknadsutveckling

 
Läs mer om våra utvecklingsprojekt på 
www.tek.se

NÄTVERK

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

Våra nätverk är branschöverskridande
och har varierade kompetenser och          
erfarenheter i gruppen.
Deltagarna hjälper varandra med att     
bevaka nyheter inom specifika områden 
och diskuterar de senaste trenderna. 

För de som är ensamma i sin roll kan 
nätverken var berikande och oavsett 
situation ge nytta av att träffa andra med 
samma utmaningar på sitt bord. Relatio-
nerna blir ofta starka och förtroendefulla 
i nätverken och många av deltagarna 
har även kontakt mellan träffarna för att 
diskutera olika frågor.

”
Jag känner förtroende för nätverket, kan 
dela mina tankar och erfarenheter och se 

att andra står inför liknande saker.

Att man får träffa andra som arbetar med 
samma frågor som en själv.

Skanna QR-koden för att läsa mer om 
våra nätverk.

TEK KOMPETENS SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT HÅLLBART 

NÄRINGSLIV I HALLAND.

VI ÄR NÄRINGSLIVETS 
PLATTFORM I KOMPETENS- 
OCH UTVECKLINGSFRÅGOR 

FÖR 
UTBILDNINGAR, NÄTVERK 

OCH PROJEKT.

Som medlem hjälper ni oss att göra 
skillnad i unga människors liv. För 
oss är ett hållbart näringsliv en 
grundpelare och därför investerar 
TEK och dess medlemmar i dina 
framtida medarbetare. Överskottet 
investeras i modern spetsutrustning 
till gymnasieskolorna i Falkenberg, 
Halmstad, Laholm och Varberg. 
Varje år stöttar vi dessutom Ung 
Företagsamhet för att ytterligare 
stärka entreprenörskapet i Halland.

Totalt har det blivit 16 miljoner kronor. 
Tack alla medlemsföretag och våra 
kunder som bidrar till en hållbar sam-
hällsutveckling! Ert medlemskap är ett 
väldigt betydelsefullt bidrag.

Skanna QR-koden eller läs mer på 
baksidan vilka medlemsförmåner som 
ingår.

LINKEDIN - ONLINE

Utbildning för dig som vill öka konver-
teringen. Denna handgripliga utbildning 
kommer ge dig de kunskaper du behöver 
för att direkt kunna börja annonsera på 
Facebook och Instagram.

6 sep 13.00-17.00, Digitalt, 2 halvdagar 
Pris: 8 450 SEK (7 250 SEK*)

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE
BAS P & BAS U

Utbildning i att samordna arbetsmiljö-
arbetet och att arbetsmiljöreglerna till-
lämpas vid planering och projektering av           
byggnads- och anläggningsarbete (BAS 
P) och när arbetet utförs (BAS U).

28 sep 8.30-15.30, Digitalt, 1 dag
23 nov 8.30-15.30, Digitalt, 1 dag

Pris: 4 700 SEK (3 900 SEK*)

OUTLOOK -FÅ KOLL PÅ
 INKORGEN 

Handledarutbildningen ger dig kunskap 
och verktyg för att du på bästa sätt ska 
kunna ta emot elever på praktik och   
känna dig väl förberedd i handledar-
rollen.

Vi har över 30 nätverk:

 » Ekonomichefer

 » Ekonomichefer koncern

 » Elkraft

 » HR-specialister

 » Hållbar Verksamhetsutveckling

 » Inköpschefer & Lager- och                   

Logistikansvariga

 » Industrinätverk

 » IT-ansvariga

 » Fokus Ledarskap

 » Ledningssystem

 » Monitor 

 » Personalchefer

 » Platschefer

 » Power 365 Excel

 » Produktionschefer

 » Projektledare

 » Rehab

 » Sekreterare

 » Strategisk HR

 » Styrelsenätverk (på gång)

 » Ständiga förbättringar & Lean

 » Underhållschefer

 » VD

 » VD, ägarledda företag  

Är det något nätverk du saknar?     
Ta gärna kontakt med oss!

1 feb 2023, 8,5 dagar  
Endast för medlemmar
Mer info på www.tek.se

 
   

             

   
 

     

       

   
   

1 dec 9.00-16.00, Digitalt, 1 dag 
Pris: 5 500 SEK (4 500 SEK*)

19 okt 9.00-12.00 Halmstad, 2 halvdagar
22 nov 13.00-16.00, Digitalt, 2 halvdagar

Pris: 5 500 SEK (4 700 SEK*)

SÄKERHET & TEKNIK

En företagsutbildning i LinkedIn för dig som 
nybörjare eller för dig som har försökt ett 
tag, men inte får de resultat du önskar eller 
som krävs. Detta koncept kommer ge dig 
alla de LinkedIn kunskaper du behöver, för 
att direkt kunna börja jobba med konverte-
ring i fokus.

ANNONSERING PÅ FACEBOOK   
OCH INSTAGRAM

26 okt 8.30-12.00, Halmstad, 5 halvdagar
Pris: 15 900 SEK (13 900 SEK*)

Du får lära dig en beprövad metod för 
att hålla rent i Inkorgen. Dessutom lär du 
dig använda verktygen för att spara tid i 
Outlook. Med bra struktur och kunskap i 
Outlook slipper du lägga en massa onödig 
tid på att leta och städa.

HANDLEDARUTBILDNING

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i 
elteknik för att kunna förstå och genomföra 
felsökning och avhjälpande åtgärder på 
enklare elsystem.

11 okt 8.30-12.00, Digitalt, 1 halvdag
Pris: 3 500 SEK (2 900 SEK*)

Tillsammans med IHM Business School 
har vi skräddarsytt efter uttalade behov 
hos SME-företag en utbildning för att ge 
ditt företag växtkraft. Denna utbildning är 
helt anpassad till dina och övriga delta-
gares affärs- och ledarutmaningar. Vi 
varvar mellan möten, lärande, e-learning, 
individuell coaching och erfarenhets-      
utbyte på värdföretag.

27 sep 13.00-16.00, Halmstad, 2 halvdagar
22 nov 13.00-16.00, Halmstad, 2 halvdagar

Pris: 1 500 SEK (1 500 SEK*)

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
Du får kunskap och om hur vi kan hantera 
psykisk ohälsa hos våra medarbetare.

4 okt 9.00-16.00, Varberg, 1 dag 
Pris: 5 500 SEK (4 500 SEK*)

TEK KOMPETENS - EN DEL AV IUC SVERIGE
IUC - Industriella UtvecklingsCentra utvecklar Sveriges små och medelstora indu-
striföretag. IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. 
De arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, 
akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. Som en del av 
IUC-nätverket erbjuder vi, i samarbete med IUC Sverige, ett flertal seminarier & 
teknikworkshops

Läs mer på www.tek.se

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.

6 okt 9.00-16.00, Halmstad, 1 dag
Pris: 6 500 SEK (5 200 SEK*)

 MARKNAD & 
KOMMUNIKATION

LEDARSKAP & PERSONLIG 
UTVECKLING 

BRANDFARLIGA ARBETEN

ARBETE PÅ VÄG

En modern utbildning som ger ett giltigt   
certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. 
För alla som arbetar med moment där det 
finns risk för att en brand kan uppstå.

20 okt 8.00-16.00, Halmstad, 1 dag 
Pris: 3 500 SEK (2 900 SEK*)

8.00-16.30, Laholm
Löpande kursstart. 

Fler datum finns på www.tek.se
Pris: 3 400 SEK

8.00-15.00, Laholm, 1 dag
Löpande kursstart. 

Fler datum finns på www.tek.se
Pris: 2 600 SEKEXCEL FÖR SJÄLVLÄRDA

AGENDA 2030
Idag är hållbarhet en självklarhet för alla 
och allt fler företag och organisationer 
väljer att koppla sin verksamhets-
planering till Agenda 2030. Att få till det 
på bästa sätt kan vara en utmaning, det 
krävs kompetens. Under hösten återkom-
mer vi med en utbildning som hjälper er 
att integrera de globala målen i verksam-
heten.

Datum och pris kommer
Mer info på www.tek.se


