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Dags att anmäla sig till kurs!

Uppsägningstid

du vet väl att genom kollektivavtalet får du en längre uppsägningstid om arbetsgivaren 
säger upp dig.

Du tjänar på kollektivavtal!
reglerad arbetstid och många andra förmåner gäller för dig tack vare att du tror på idén 
om att föra en gemensam talan för kollektiva lösningar. fler exempel hittar du på  
www.officersforbundet.se/om_forbundet

ny som chef i göteborg
Ny i chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef ? Välkommen till 
seminariet Coachande kommunikation- för öppenhet, energi & 
resultat! 

Du får en överblick av den nya sortens kommunikation för ledare och 
chefer. Att utveckla, förnya och förädla sin förmåga att kommunicera 
som coachande ledare skapar många aha-upplevelser och insikter som 
leder till kraft och arbetsglädje i organisationen. Seminariet arrangeras av 
Officersförbundet tillsammans med Saco och andra Sacoförbund.

Ur innehållet:
• Det coachande förhållningssättet
• Vilka resultat vill du ha - hur säkerställer du det?
• Samtalsmetodik!
• Emotionell intelligens i praktiken

• Hur regleras spänning och kon - 
 flikt mot resultat?

• Hur utvecklas verksamheten framåt?

Tid och plats: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg den 
3 april, klockan 09 - 11.30.

Anmäl dig på sacos webbplats,   
http://www.saco.se/Kalendariet/2014/april/ny-som-chef-goteborg/ 
senast den 14 mars. 

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt eventuella övriga kostnader i 
samband med seminariet står du själv eller din arbetsgivare för.

Fler seminarier
Senare under våren arrangeras seminariet också i Luleå den 24 april och 
Malmö den 8 maj.

Förbundskurs 1
Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs och vänder sig till styrel-
seledamöter utan tidigare facklig erfarenhet som ska arbeta med lokala 
fackliga frågor på sina förband. 

Deltagarna får grundläggande kunskaper i fackligt arbete. Exempel 
på kursinnehåll är facklig baskunskap avseende lagar och förordningar, 
anställningsvillkor samt arbetstagarens/medlemmens rättigheter och 
skyldigheter. Kursdeltagaren får dessutom information i frågor som är 
aktuella för Officersförbundet. Kursdeltagarna bör ha gått lokal facklig 
grundkurs. 

Tid och anmälan
18 mars - 21 mars, Haninge utanför Stockholm. Anmäl dig senast den 
10 februari på www.officersforbundet.se/facklig_utbildning

Kurs för kadetter
Kursen vänder sig till medlemmar på SOU och OP.

Deltagarna ges kunskap och förståelse om avtal och regler rörande 
anställningen i Försvarsmakten och kring studerandes inflytande och 
påverkan gentemot skolan. Vidare får deltagarna verktyg för att själva 
kunna rekrytera nya medlemmar vid skolorna.

Tid och anmälan
5 april  - 6 april, Haninge utanför Stockholm. Anmäl dig senast den 24 
februari på www.officersforbundet.se/facklig_utbildning

http://www.officersforbundet.se/om_forbundet
mailto:skoglund@officersforbundet.se
mailto:langlet@officersforbundet.se
http://www.saco.se/Kalendariet/2014/april/ny-som-chef-goteborg
http://www.officersforbundet.se/facklig_utbildning
http://www.officersforbundet.se/facklig_utbildning

