NYHETSBREV AUGUSTI 2016

PÅ GÅNG!

En härlig start efter sommaren!

AUGUSTI-SEPTEMBER
I augusti kommer en enkät att
skickas till alla företag i projektet.
Den innehåller korta faktafrågor
som är enkla att besvara.

Vilket engagemang ni deltagare har visat, så många
spännande tankar och aha-upplevelser, så mycket drivkraft.
Det har varit en fröjd att få delta i de inledande
analysträffarna! Det är också härligt att höra om de många

Vi påbörjar även sammanställning
av behov och önskemål som
kommer fram via företagens
analyser och utvecklingsplaner.

nya samarbeten som redan har inletts!
Under sommaren har det tillkommit flera nya deltagare och
vi hälsar dem mycket varmt välkomna! Många av dem har
anslutit efter rekommendationer från företag i projektet.
Vi har fortfarande möjlighet att ta med ytterligare några
fler företag i projektet. Tipsa gärna! Intresserade företag
kan maila till info@affarskompetens.nu eller ringa till oss på
0293-74 50 10, så berättar vi mer om allt vi kan erbjuda för
de som vill utveckla sitt företag och sitt företagande.

Vi fortsätter med de uppskattade
och viktiga analysträffarna för
projektets deltagare. Vi har nyligen
satt in fler datum för de företag
som ännu inte deltagit! Läs mer på
www.affarskompetens.nu/
foretagsanalys

Hittills…
- har vi hållit i 6
informationsträffar på
5 orter i 4 kommuner!
- har 180 företag deltagit i
analysträffar
- har vi arrangerat 13
analysträffar!
- har vi planerat ytterligare
9 analysträffar!
- har företagen i projektet
deltagit i ca 1300
utbildningstimmar!

Mer om projektet finns på:
www.affarskompetens.nu
Facebook: affarskompetensnu

Affärskompetens Nu
c/o Nordupplands Kompetenscenter
Box 81, 815 22 Tierp
Besöksadresser:
Stationshuset, Tierp och Tornvillan, Östhammar

De här underlagen är vår
utgångspunkt när vi gör
planeringen för kommande
kompetensutvecklingsinsatser.
Med kompletta underlag kan vi
utforma innehållet på bästa och
mest effektiva sätt för deltagande
företag!

OKTOBER-NOVEMBER
Dags för kickoff för alla deltagare i
projektet! Den kommer att hållas i
slutet av oktober eller första delen
av november. Det blir ett gyllene
tillfälle för inspiration och
spännande möten med andra
företagare från Norduppland. Vi
kommer dessutom att presentera
en grov plan för kommande
kompetensutvecklingsinsatser. Mer
information kommer i mitten av
september. Håll utkik!
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info@affarskompetens.nu
0293-74 50 10
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Facebook: affarskompetensnu

