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Gratis rådgivning
Vi är din förlängda arm och rådgivare i 

kompetensfrågor. Vi skapar enkelhet och 

ger stöd för såväl enskilda personers 

utvecklingsbehov som hela team och 

organisationer. 

Ett avtal med många fördelar
- du väljer själv vad du vill utnyttja! 

Bättre pris och statistik
Ju mer du handlar – desto billigare blir 

dina inköp. Du kan även förköpa 

Kompetenskortet™  som gör att du får en 

ännu högre rabatt från första bokning. 

Du får sammanställd statistik på dina 

inköp och deltagarnas kurser. 

Kunskapsportalen 
Här hittar du våra bästa verktyg och 

checklistor. Gratis tillgång till våra 

kompetensprofiler och mallar. Logga in 

direkt via nätet och tanka ned det du 

behöver – när du behöver det. 

Kompetensinventering
Vi ger dig som avtalskund tillgång till hela 

vår verktygslåda. Under en halv dag 

jobbar vi tillsammans med dig för att 

sätta en heltäckande analys så att du kan 

prioritera och maximera dina aktiviteter. 
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Webbsändningar 
Du har möjlighet att följa alla våra 

webbsändningar för HR- och 

utbildningsansvariga live helt gratis. Eller 

se dem i vårt webbarkiv när det passar 

dig. Webbsändningarna är ca 30 minuter 

vardera i aktuella ämnen kring lärande 

och kompetensutveckling. 

Förhandsinformation
Du får reda på nyheter och erbjudanden 

innan alla andra. Det innebär att du kan 

göra ännu bättre inköp och i tid få plats 

på våra populära utbildningar och 

events.



Varför välja oss? 
- för att vi får utbildning att fungera! 

� Våra kursledare har lång erfarenhet. Som deltagare får du andra perspektiv på dina 

utmaningar och tips utifrån din egen situation. Du får hjälp med att omvandla 

kunskapen till din egen vardag. 

� Vi har små grupper för att det ska finnas stort utrymme för egna frågor och du får en 

nära relation med övriga deltagare och kursledare.  

� Fri support i 6 månader - en timme. Som deltagare kan du ringa eller skriva till oss 

efter utbildningen om du vill bolla tankar kring ämnet och få tips och råd. 

� Du får ett tydligt och lättanvänt kursmaterial – i både i elektronisk och fysisk  form 

som ger stöd i din lärprocess. Våra Lärkartor® - en mindmap för starkt lärande - är 

unika.

� Som deltagare kan du se dina egna framsteg genom den före-efter mätning som du 

gör i vår Lärportal™. Hur snabbt har du utvecklats? Och vad behöver du jobba vidare 

med?

� Det ingår stödmaterial till chef/coach  för att i samarbete med dig stötta 

utvecklingen mot dina mål. 

� Nöjd-kund-garanti skapar trygghet. 

� E-learning ingår som extra innehåll i varje öppen utbildning. Du stärker ditt lärande 

ytterligare och du kan träna extra både före och efter utbildningen. 
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Öppna kursprogrammet
-bygg din egen utvecklingstrappa
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LEDARSKAP .
Ny som chef – 3 dgr

Ledarskap för teamledare – 3 dgr

Ledarskap för projektledare – 2 dgr

Coachande ledarskap – 2 dgr

Effektiva team – 2 dgr

Hälsofrämjande ledarskap -2dgr

Målstyrt ledarskap – 2 dgr

Att leda på distans – 2 dgr

Förändringsledning – 2 dgr¨

Svåra samtal – 1 deag

Utvecklingssamtal – 1 dag

Lönesamtal – 1 dag 

Kompetensbaserad rekrytering - 1 dag

UGL - Utveckling Grupp / Ledare 

- 5 dgr internat

THE - The Human Element

- 5 dgr internat 

UL - Utvecklande ledarskap

- 2+2 dgr

AFFÄRSMANNASKAP
Sälj för icke-säljare – 2 dgr

Att boka möten- 1 dag  

Konsultativ försäljning – 3 dgr

Kundservice på telefon - 1 dag

Förhandlingsteknik – 2 dgr

HR- PROGRAM
Strategisk kompetensutveckling- 2 dgr

Målstyrning för HR – 2 dgr

HR i ledningsgruppen – 2 dgr

Konsultativt arbetssätt – 2 dgr

KOMMUNIKATION .

PPI-Positiv Påverkan – 2 dgr

Presentationsteknik – 2 dgr

Retorik/argumentationsteknik

- 2 dgr

FS – Förtroendefullt samarbete

- 3 dgr

MEDARBETARSKAP 
Personligt ledarskap – 2 dgr

Personlig effektivitet – 1 dag 

PPI-Positiv Påverkan – 2 dgr

PEDAGOGIK.

Praktisk pedagogik – 2 dgr

Facilitering – 2 dgr

Att leda workshops – 2 dgr

Möteseffektivitet -1 dag 

DIPLOMUTBILDNINGAR
.

Certifierad Kompetensutvecklare

- 2+2+2 dgr

Diplomerad Ledare 3+2+2+2 dgr

Diplomerad Säljare 2+2+2 dgr


