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”PROJEKTET HAR
STARTAT IGÅNG
PROCESSER”

Välkommen till kickoff 9 november! Petter inspirerar!
Äntligen får alla företag från Heby, Tierp, Älvkarleby och
Östhammars kommuner som deltar i projektet möjlighet att
träffas vid ett och samma tillfälle! Totalt är det närmare 300
företag med medarbetare som tagit chansen att utvecklas med
hjälp av Affärskompetens Nu. Onsdag den 9 november är det
dags för kickoff, platsen är Tierp och vi kommer att starta kl 17.
Kvällen bjuder på mingel, nätverkande, presentation av
innehållet i de kommande två årens kompetensutveckling, god
mat och en fantastisk inspirationsföreläsning med Petter:
”Artisten, varumärket och entreprenören”! Boka in kvällen i din
kalender, inbjudan kommer inom kort.

Therese Grabe Hedin, som tillsammans
med sin syster Malou deltar i projektet

Behöver du stöd i arbetet med din utvecklingsplan?

med företaget My Bliss:

Kontakta någon av projektets affärsutvecklare om du vill bolla

”En otrolig förmån – ja, så ser
jag och min syster det! Vi har
tidigare betalat för liknande
tjänster och nu erbjuds vi allt
detta nästan gratis och
detta av ett mycket
professionellt projektteam.

något. Vi hjälper gärna till! Kontaktuppgifter till personal i
projektet finns på www.affarskompetens.nu/personal

PÅ GÅNG!
SEPTEMBER-OKTOBER
Vi håller i de sista
analysträffarna och
sammanställer samtidigt
alla deltagande företags
analyser/utvecklingsplaner.
Analysresultaten är vårt
viktigaste underlag för att
säkerställa att vi erbjuder
rätt insatser i kommande
kompetensutveckling!

NOVEMBER
9 november: Kickoff!
Inbjudan kommer snart!

Följ vad som händer
i verksamheten!
Facebook:
affarskompetensnu

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

Vi vet att det är viktigt att
arbeta strategiskt med mål,
utvecklingsplaner med mera,
men i vardagen ”släcker vi
bränder” och upplever att vi
inte hinner prioritera detta.
Projektet har startat igång
processer - hjälpt oss borra
ner oss, att fokusera på just
detta – och redan har nya
kloka tankar som för
företaget framåt dykt upp.”

www.affarskompetens.nu
info@affarskompetens.nu
0293-74 50 10
070-467 64 40
Facebook: affarskompetensnu

