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Ny som chef i malmö

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdagar, en för-
mån för dig som är medlem i Officersförbundet.

I Karlstad den 27 mars kan du lyssna till följande föreläsningar: Hållbar-
het ger lönsamma affärer,Utifrån-In: Varumärket som draglok i företags- 
& verksamhetsutveckling, Dråpliga kulturkrockar och Attitydboosta dig 
själv!.

Kompetensdagen i Växjö den åttonde april erbjuder fyra föreläsningar; 
Kundservice med rätt attityd, Attitydboosta dig själv, Politisk skandal! 
- Spelar det någon roll om du är man eller kvinna?”och Friskfaktorer i 
arbetslivet.

I Luleå den elfte april kan du ta del av följande fyra föreläsningar: Kund-
service med rätt attityd, Led dig själv till att åstadkomma det du vill, God 
muntlig kommunikation - att vara maximalt professionell i det skarpa 
läget och Skulle du köpa dig själv?”  

Mer information och anmälan
Anmäl dig på http://akademikerkompetens.com/. Program och anmäl-
ningsformulär läggs upp cirka fyra veckor före respektive kompetensdag.

Under 2014 hålls Akademikerkompetens på följande datum och orter:
Våren

Torsdag 27 mars i Karlstad 
Tisdag 8 april i Växjö
Fredag 11 april i Luleå
Tisdag 15 april i Sundsvall
Tisdag 27 maj i Stockholm

Hösten
Tisdag 23 september i Linköping
Torsdag 9 oktober i Eskilstuna
Tisdag 14 oktober i Malmö
Tisdag 11 november i Uppsala
Torsdag 20 november i Göteborg
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KompeteNsdagar i Karlstad, Växjö och luleå

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: Malmö Börshus, Skepps-
bron 2, Malmö den 8 maj, klockan 09 - 13.

Anmäl dig på sacos webbplats,   
www.saco.se/Kalendariet/2014/maj/ny-som-chef-malmo/ senast den 14 
mars. 

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

dags att aNmäla sig till förbuNdsKurser
Förbundskurs 2
Föbundskurs 2, FK 2, är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till 
förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och förhandlingar på 
lokal nivå.

Kursen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i 
förhandlingstaktik, förhandlingsteknik och samverkan. Kursen bygger till 
stor del på ”rollspel” där deltagarna spelar reperesentanter för arbetsgi-
varna respektive arbetstagarna. Deltagarna ska ha genomgått Förbunds-
kurs 1.

Årets kurs äger rum på Teneriffa den 30 september - 07 oktober 2014. 
Sista anmälningsdag är den 05 maj.

Kurs för ledamot i lokal personalförsörjningsnämd
Kursen vänder sig till ledamöter i personalförsörjningsnämnd vid förband 

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personal-
försörjning, skolsystem, regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. 
Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå. 

Kursen äger rum den  28 april - 29 april 2014 i Haninge, utanför  
Stockholm. Sista anmälningsdag: 17 mars.

Anmäl dig på hemsidan
Läs mer om kurserna och anmäl dig på:  
www.officersforbundet.se/facklig_utbildning
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