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Plan för utbildningarna börjar ta form!

”PROCESSLEDAREN
FICK MIG ATT TÄNKA
ETT STEG LÄNGRE”

Under oktober har mycket fokus legat på att kartlägga de
utbildningsbehov som hittills har lämnats in av deltagande
företag. Det är vårt viktigaste underlag för att kunna erbjuda
kompetensutveckling som verkligen möter deltagarnas behov.
En första grov plan för de kommande två årens utbildningar och
andra insatser börjar ta form. Mer om detta, och vilka
utbildningar som arrangeras redan i december, presenteras för
första gången på vår kickoff!
Många anmälda hittills till kickoff 9 november!

Carina Pettersson, Proaktiv Resurs:

Det har kommit in mängder av anmälningar till kickoff för
projektets deltagare! Jättekul! Sista anmälningsdag är måndag
31 oktober, men anmäl dig gärna redan idag på
www.affarskompetens.nu!
Stöd av affärsutvecklare kring utvecklingsplanen?
Affärsutvecklarna Jörgen, Leif och Vera finns till förfogande för
deltagare som vill ha stöd i arbetet med utvecklingsplanen.
Kontaktuppgifter finns på www.affarskompetens.nu/personal

PÅ GÅNG!
NOVEMBER
Kickoff 9 november!
I november håller vi också
de sista analysträffarna för
företag som är nytillkomna i
projektet.

Följ vad som händer

DECEMBER

Facebook:

Utbildningarna smygstartar!
Mer information kommer!

i verksamheten!
affarskompetensnu

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

”Jag har tidigare deltagit i flera
liknande projekt och hade därför
inte speciellt höga förväntningar på
Affärskompetens Nu. Men jag måste
säga att jag blev glatt överraskad.
Istället för ”bara prat” fick den
inspirerande processledaren mig att
tänka ett steg längre genom att vrida
och vända på frågeställningar under
analysträffen. När hon sedan
dessutom utmanade oss att direkt ta
ett första konkret steg, ett steg som
inte alls behövde vara stort eller
omöjligt, utan tvärtom - något jag
faktiskt kan få gjort och som visar för
mig att processen är igång, blev jag
övertygad.
Sammantaget upplever jag att det
här är ett projekt som faktiskt
fokuserar på reflektion och att gå
från ord till handling och därmed ger
det mig också en ordentlig möjlighet
att faktiskt utveckla mitt företag.”
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