Nyhetsbrev
Nr 2 2017

I JANUARI KÖR VI IGÅNG!

Magnus Nanne

Kalendarium
•

Nätverksträffar för
företagsledare:
Grupp 1: Tis 16/1
Kl.9-12 på GLF, Genarp
Grupp 2: Tor 18/1
Kl.9-12 på Protega,
Trelleborg

•
•

Officeprogrammen (Word,
Excel m.fl.) Två utbildningsperioder. Start i jan-feb.
Språk (svenska, engelska,
tyska). Start i jan-feb.

Robotteknikmässan på Ideon i Lund
29/11. Kul att flera av våra företag var
där.

Vi börjar med: Nätverksträffarna för företagsledarna. Nu är det klart. Vår
duktiga konsult Magnus Nanne på Nebbiolo Consulting kommer att leda
och inspirera. Vi har delat in er i två grupper och kommer att försöka
träffas ute hos er på företagen. Save the dates har redan gått ut. Inbjudan
och agenda återkommer vi med, samt tidplan för årets olika träffar.
Snart skickar Magnus ut en liten enkät till er med förberedande frågor
inför Nätverksträffarna.
Kompetensutveckling: Officeprogrammen och Språk är nu upphandlade
och klara. Vi tar kontakt med er för att boka in tider.
Pågående upphandlingar: Truck/åkstaplarförarutbildningar och
motorsågsutbildningar. Vi undersöker även webbutbildningar för de
företag som har personal på olika ställen och arbetar på avstånd. Vi
planerar för fullt för Ritningsläsning och GDPR. Full rulle, med andra ord!
Internationaliseringsträffarna planeras och för att de ska bli så bra som
möjligt vill vi ta reda på exakt vad ni behöver. Därför kommer Greger
Leijonhufvud (EKN), Gabriella Danielsson (Business Sweden) eller kollegor
till dem, ut till er på företagen för ett Export diagnos möte på 1 - 2
timmar, under veckorna 4 - 7. (22/1 - 15/2) Boka in din tid redan nu:
Klicka här för att boka din tid för Export diagnos möte!

OBS! Kom ihåg att posta Närvarorapporter för de timmar ni har lagt ner i
projektet. Saknar era tider för november! Skicka in tiden för telefonmötet
vi hade med er under dagarna 14 - 17/11: 0,5 h + eventuellt mer tid för
förberedelse, administration mm.
Nu önskar vi er alla en vilsam GOD JUL och ett energifyllt GOTT NYTT ÅR!
För i januari kör vi ”plattan i mattan”. / Misa och Claes ☺ ☺
Seminarium om lönekartläggning
Då i princip alla företag var intresserade av utbildning i lönekartläggning så har vi
kört vidare med upphandlingen. Vi planerar att under slutet av januari/ början av
februari genomföra ett 3 - 4 timmars seminarium där ni får information och en
översikt över lagen.
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