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Diplomutbildningen

NäringslivsKompetens
Du som arbetar med att utveckla näringslivet har stort ansvar för att skapa förutsättningar för ett
positivt företagsklimat. Oavsett om du är anställd på en kommunal/regional näringslivsavdelning,
i ett näringslivsbolag eller har en likvärdig roll är det ett omfattande uppdrag som kräver kunskaper
och förståelse inom många områden och att du kan sätta dig in i flera intressenters perspektiv.
Därför erbjuder Improvera en praktisk, heltäckande utbildning med fokus på att du ska få en tydlig förståelse för hur du
på bästa sätt ska kunna utveckla näringslivet där du är verksam!
Med 20-årig erfarenhet av kompetensutveckling av beslutsfattare, arrangemang av utbildningar, nära kontakt med flertalet
näringslivsavdelningar och ett väl upparbetat kontaktnät med kompetenta personer presenterar vi utbildningen
NäringslivsKompetens! Läs mer på improvera.se/naringslivsutbildning
UPPLÄGG

PRAKTISK INFORMATION

• Fyradagars diplomutbildning 6-7 mars samt 3-4 april 2019

I kursavgiften ingår kursmaterial, föreläsningar, logi för två
nätter, två middagar, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
vid samtliga fyra dagar. Kursavgiften är 33 000 kr + moms.

• 6/3: kl. 8.30-16.30, middag & övernattning. 7/3: kl. 08.30-16.00
• 3/4: kl. 08.30 -16.30, middag & övernattning. 4/4: kl. 08.30-16.00
• Utbildningen hålls på Videum Science Park i Växjö
• Fokus på aktuella kunskaper, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte
• Flera intressanta föreläsare med praktiska erfarenheter, bl.a. årets
offentliga chef 2017 liksom årets näringslivsutvecklare 2018.
• Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom
• Övernattningar på Teleborgs slott (känt från Stjärnorna på slottet)

Anmäler ni två eller fler deltagare från samma kommun/bolag
blir avgiften 31 000 kr per deltagare.
Anmälan via: improvera.se/naringslivsutbildning_anmalan
eller mail till: nils-erik@improvera.se
Sista anmälningsdag är 13 februari 2019. Anmälan är bindande
men din plats kan överlåtas till annan person. Vi erbjuder ett
begränsat antal platser enligt principen först till kvarn.

UTTALANDEN FRÅN TIDIGARE DELTAGARE
”Många konkreta tips, inspiration och verktyg samt har skapat
kontakter och nätverk.”

”Många tips och råd som jag kan plocka in i mitt dagliga arbete.”

VI HAR HAFT DELTAGARE FRÅN BL.A.

MER INFORMATION? KONTAKTA OSS!
improvera.se
Framtidsvägen 12 A, 351 96 Växjö
NILS-ERIK PERSSON,
0470-79 46 40, nils-erik@improvera.se

LINDA ELLINGSEN,
0470-79 46 31, linda@improvera.se

6 MARS

FÖRELÄSARE

• Presentationer, praktiska frågor och genomgång av upplägget.

Nils-Erik Persson, senior rådgivare, Improvera AB
Linda Ellingsen, marknadsansvarig, Improvera AB

• Kommunchefens syn på kommunens roll och en näringslivsavdelnings arbete.

Carl-Martin Lanér, kommunchef i Karlskrona

• Näringslivets och företagares förväntningar på näringslivsorganisationer samt
hur mäts företagsklimatet?

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv

• En näringslivsorganisation ur en företagares perspektiv.

Mats Lundmark, erfaren företagare och VD

• Juridiska frågor som berör ditt arbete. Bl.a. LOU och offentlighetsprincipen.

Magnus Bengtsson, chefsjurist Växjö kommun

• Näringslivsstatistik och analys av näringslivets och enskilda företags utveckling.

Charlotte Heliosson, VD Improvera AB

• Middag och övernattning på Teleborgs Slott.

7 MARS

• Näringslivschefen om; uppdraget, nätverk som konkurrensfördel, profilering
av kommunen, etableringsservice, metodik för prospektsbearbetning och
landsbygdsutveckling.

Thomas Karlsson, erfaren f.d. näringslivschef i Växjö

• Topplacering i kommunrankingen - hur har de nått dit?

Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef i Markaryd

3 APRIL

• Vad behöver du tänka på inför, under och efter företagsbesök?

Nils-Erik Persson och Thomas Karlsson

• Styrning av bolag och vad bör du känna till för att bedöma risker?

Nils-Erik Persson

• Hur banken bedömer företag utifrån kapitalanskaffning, nyckeltal och affärsidé.

Hans Svegmar, erfaren kontorschef inom Nordea

• Näringslivschefen om; utveckling respektive avveckling av företag.

Thomas Karlsson

• Att skapa intressanta nätverksaktiviteter för företagen.

Maria Faltin, näringlivschef i Nybro

• Sociala medier - användningsområden, hur du kan använda dem strategiskt
och riktlinjer att förhålla dig till.

Linda Ellingsen

• Middag och presentation på Villa Vik samt övernattning på Teleborgs Slott.
4 APRIL

• Näringslivschefen om; kommunikationsprocessen och förhållandet till politiken.

Thomas Karlsson

• Vad du behöver känna till om samhällsbyggnadsfrågor utifrån din roll.

Hans Juhlin, samhällsbyggnadschef i Karlskrona

• Diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Thomas Karlsson och Nils-Erik Persson

• Diplomering och avslutning.

Nils-Erik Persson och Linda Ellingsen

MER INFORMATION? KONTAKTA OSS!
improvera.se
Framtidsvägen 12 A, 351 96 Växjö
NILS-ERIK PERSSON,
0470-79 46 40, nils-erik@improvera.se

LINDA ELLINGSEN,
0470-79 46 31, linda@improvera.se

