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VärVa en kollega

kompetensdag i Uppsala

ny som chef i Västerås

Ta tillfället i akt och värva en kollega så får 
du en present som tack för hjälpen.

Vi är idag ca 13 000 yrkesverksamma medlem-
mar i Officersförbundet. Det är bra men vi kan 
bli fler. 

Ett medlemskap i Officersförbundet innebär 
trygghet genom förhandlingshjälp, en rad olika 
försäkringar, personlig rådgivning och stöd i alla 
faser av arbetslivet. Vi vet hur viktigt det är att 
få hjälp vid de tillfällen man behöver det.

Om vi bara får en chans att berätta det här 
för alla soldater, sjömän och officerare så är vi 
övertygade om att fler kommer att vilja bli med-
lemmar i Officersförbundet – och det är här vi 
behöver din hjälp.

Medlemsansökan på www.officersforbundet.se
Snacka med din kollega om värdet av att vara 
med i förbundet och hjälp honom/henne att 
fylla i medlemsansökan på hemsidan. Där fyller 
ni också i ditt namn och födelsedatum. Som 

tack för hjälpen 
får du en mjuk 
plånbok och en 
biobiljett.

Kampanjen pågår 
till den sista mars 2015. Obs! Anställda på för-
bundskansliet och förtroendevalda kan inte delta i 
kampanjen.

Välkommen till Ny som chef  – lägg grun-
den för ditt ledarskap, ett seminarium som 
hjälper dig att se på dig själv och vad du vill 
åstadkomma som ledare.  

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbe-
fattning eller snart ska tillträda.

Föreläsning kommer att varvas med kortare 
uppgifter individuellt och parvis, för att kon-
kretisera och fördjupa innehållet kopplat till 
deltagarnas vardag.  

Att vara ny i sin ledar- eller chefsroll är en 
spännande utmaning, men det innebär också 
att ställas inför nya situationer, krav och för-
väntningar att förhålla sig till och hantera.

Det här seminariet hjälper dig med de 
principerna.

Hur ser jag på mig själv och vad jag vill 
åstadkomma som ledare?
Skapa tydlighet och rätt förutsättningar 
för ditt ledarskap: inåt, uppåt, nedåt och 
utåt
Finn din inre kompass – värderingar, 
ambitioner, prestation, självkännedom, 
trygghet
Den nye ledarens viktigaste att-göra-lista 
– konkreta steg att börja med

Tid och plats
Den 12 mars kl 11:30 - 14:30 på Elite Stads-
hotellet, Stora Torget 1, Västerås. Anmäl dig  
senast den 19 februari.

Seminariet är kostnadsfritt eventuella övriga 
kostnader i samband med seminariet står du 

•

•

•

•

själv eller din arbets-
givare för.

Mer info och an-
mälan
Du anmäler dig till 
seminariet på  
www.saco.se. Du 
hittar mer information om seminariet och 
anmälningsformulär i kalendariet den 12 mars.

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag i Uppsala 
den 26 februari. Kompetensdagarna är en förmån för dig som är 
medlem i Officersförbundet.

Under en heldag får du kostnadsfritt kunskap och inspiration att ta med 
i ditt arbetsliv. Programmet är skräddarsytt för medlemmar inom Saco-
förbunden och bjuder på kvalitativa föreläsare.

Under dagen i Uppsala får du lyssna till:

Peter Östberg, Ledarskap -konflikt - kreativitet 
Karin Klerfelt, “Så blir du en stjärna på att förhandla – på jobbet, 
över köksbordet och på semestern”

•
•

Kelly Odell Mänskligt ledarskap - 10 budord för den (o)fullständige 
ledaren. 
Kjell Dahlin ”Attitydboosta dig själv!”

Anmälan och info
Mer information om dagen samt anmälningsformulär finns på 
www.akademikerkompetens.se. 
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•


