Diplomutbildningen

NäringslivsKompetens
Som anställd på en kommunal näringslivsavdelning eller i ett näringslivsbolag har du stort ansvar
för att skapa förutsättningarna för ett positivt företagsklimat och stödja det lokala näringslivet.
Det är ett omfattande uppdrag som kräver att du har kunskaper och förståelse inom ett flertal
områden och att du kan sätta dig in i flera olika 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, nära kontakt med flertalet näringslivsavdelningar och
ett väl upparbetat kontaktnät med kompetenta personer presenterar vi utbildningen NäringslivsKompetens!
Läs mer på improvera.se/naringslivsutbildning

UPPLÄGG
• Fyradagars diplomutbildning 19-20 september samt 9-10 oktober 2018
• 19 september: kl. 8.30-16.30, övernattning, 20 september: kl. 08.30-16.00
• 9 oktober: kl. 08.30 - 16.30, övernattning, 10 oktober: kl. 08.30-16.00
• Övernattningarna sker på Teleborgs slott (känt från Stjärnorna på slottet)
• Utbildningen hålls på Videum Science Park i Växjö
• Fokus på aktuella kunskaper, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte
• Flera intressanta föreläsare med praktiska erfarenheter
PRAKTISK INFORMATION
I kursavgiften ingår kursmaterial, föreläsningar, logi för två nätter, två middagar, förmiddagsfika,
lunch och eftermiddagsfika vid samtliga fyra dagar. Kursavgiften är 39 000 kr + moms.
Anmälan via hemsidan: improvera.se/naringslivsutbildning_anmalan eller via mail till nils-erik@improvera.se
Anmäler ni två eller fler deltagare från samma kommun/bolag blir avgiften 37 000 kr per deltagare.
Sista anmälningsdag är 20 augusti 2018, men gärna redan i juni. Anmälan är bindande men din plats kan
överlåtas till annan person. Vi erbjuder ett begränsat antal platser enligt principen först till kvarn.
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FÖRELÄSARE

» Presentationer och praktiska frågor.

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

» Hur jag ser på kommunens roll och en näringslivsavdelnings arbete?

Carl-Martin Lanér, kommunchef, Karlskrona

» Vad har näringslivet för förväntningar på kommunen enligt mätningen
"Lokalt Företagsklimat"?

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv

» En kommuns näringslivsavdelning – ur mitt förtagarperspektiv.

Mats Lundmark, erfaren företagare och VD, Växjö

» Näringslivsstatistik och analys av företagens utveckling.

Charlotte Heliosson, VD Improvera AB

» Kommuns resurser - lediga lokaler, möjliga utbyggnader, ny verksamhetsmark.

Thomas Karlsson, erfaren näringslivschef, Växjö

» Ett nytt industriområde i Växjö - hur går det till i praktiken? (studiebesök)

Thomas Karlsson

» Juridiken kring ditt uppdrag som t ex lagen om offentlig upphandling (LOU),
plan- och bygglagen (PBL), offentlighetsprincipen mm.

Magnus Bengtsson, kommunjurist, Växjö

» Vision, mål och näringslivsstrategi.

Thomas Karlsson

» Idéutbyte i gruppen avseende näringslivsutveckling.

Nils-Erik Persson

» Varför hamnar Markaryds kommun högt i kommunranking?

Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef Markaryd

» Reflektioner från tidigare kursdagar.

Nils-Erik Persson och Linda Ellingsen

» Vad behöver du tänka på i bemötandet av företagare?

Mats Lundmark och Nils-Erik Persson

» Styrning av bolag – vad bör du kunna?

Nils-Erik Persson

» Hur bedöms ett företag - ur ett bankperspektiv?

Hans Svegmar, erfaren kontorschef inom Nordea, Växjö

» Praktisk hantering av kontakter i kommunen.

Thomas Karlsson

» Att skapa intressanta nätverksaktiviteter för företagen?

Christina Gutierrez Malmbom, näringlivschef Tingsryd

» Sociala medier - användningsområden, nytta och riktlinjer.

Linda Ellingsen

» Vilka beslut kan du ta själv och vad behöver först behandlas politiskt?

Thomas Karlsson

» Vad du behöver känna till om Stadsbyggnadskontorets arbetsprocess?

Lars Wennerstål, chef stadsbyggnadskontoret, Växjö

» Hur ska jag ännu bättre motivera min avdelnings betydelse för kollegor i
huset, i politiken och utåt?

Thomas Karlsson

» Hur ska du hantera din kommuns näringslivsarbete – praktiskt case

Thomas Karlsson och Nils-Erik Persson

» Avslutning och diplomering		

Nils-Erik Persson och Linda Ellingsen
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