
Strategisk kompetensplanering

Hur kan du hitta, behålla och utveckla personal för att möta 
 framtiden? Ta kontroll med strategisk kompetensplanering.    
Du erbjuds nu en kostnadsfri utbildning.

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens 
är avgörande för ett företags utveckling. Men 
 kompetensbehov lyfts ofta först när läget är 
akut, när en person säger upp sig eller sjuk
skrivs. Eller i samband med ökad orderingång, 
nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns 
sällan en plan för dessa händelser och man 
 riskerar då att gå miste om affärer och tillväxt
möjligheter. Med långsiktig och målstyrd plane
ring kan du ta makten över företagets framtid.

PRAKTISK UTBILDNING I STRATEGISK 
 KOMPETENSPLANERING 
Region Halland och de halländska kommu
nerna erbjuder en kostnadsfri utbildning som 
ger dig som företagare kunskap och verktyg att 
arbeta målstyrt, strukturerat och effektivt med 

kompetensplanering i relation till företagets 
mål och visioner. 
 
Utbildningen består av tre halvdagsseminarier 
och två timmar individuell coachning. Tillsam
mans med utbildarna gör du relevanta analyser 
och utformar en plan för hur du framtidssäkrar 
kompetensen på ditt företag. 

UTBILDNINGSDAGAR VÅREN 2020 
Varberg: Förmiddagarna 11 mars, 25 mars och 
6 maj. 
Halmstad: Förmiddagarna 17 mars, 31 mars 
och 5 maj. 
 
Individuell coachning sker mellan tillfälle 2 och 3. 
Visst eget arbete sker mellan kurstillfällena.

”Att hitta rätt kom
petens till företaget 
är svårt och vi står 
inför nya utmaningar. 
Utbildningen var en 
ögonöppnare. Nu har 
vi fått verktyg och ny 
glöd för att säkra kom
petensen i företaget.” 

Kursdeltagare,  
utbildning strategisk  
kompetensplanering

FRAMTIDSSÄKRA 
 FÖRETAGETS KOMPETENS
Praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering 



Strategisk kompetensplanering

INNEHÅLL 
o   Mål och vision
o   Omvärld 
o   Kompetensanalys
o   Kompetensplanering
o   Verktyg och coachning 

Vid utbildningens slut har du kommit en bra bit 
med kompetensplaneringen för ditt företag. 

DELTAGARE
Företagsledningar (1–2 personer) från små och 
medelstora företag i Halland. Delta gärna med 
två personer/företag.

PRIS
Utbildningen är kostnadsfri för ditt företag och 
bekostas av Region Halland och Tillväxtverket.

UTBILDARE MED EXPERTIS OCH ERFARENHET
Coacher är Birgitta Lennermo och Paulin 
 Rubensson från TEK Kompetens, en medlems

ägd organisation som stöttar företag i utveck
lings och kompetensfrågor. 

TEK Kompetens erbjuder utbildningar, yrkes
nätverk och mentorprogram efter företags 
kompetens behov. Överskott återinvesteras i 
lokala  gymnasieskolor.

FORTSATT STÖD GENOM UTVECKLINGS-
CHECKAR
Om du efter utbildningen ser fortsatt behov av 
stöd från extern expertis för att arbeta vidare 
med din strategiska kompetensplanering kan du 
söka en utvecklingscheck för finansieringsstöd. 
 Kontakta Almi Halland för mer information.

VILL DU VETA MER?
Du kan läsa mer på www.regionhalland.se/
utbildningkompetens planering 

BOKA DIN PLATS IDAG!
Vill du anmäla dig direkt eller  
veta mer? Du kan läsa mer 
på www.regionhalland.se/
utbildningkompetens planering 

Sista anmälningsdag är den  
29 februari. Du kan också höra  
av dig till näringslivs kontoret i  
din kommun:

HALMSTAD
Håkan Strömqvist 

   072983 68 85
  hakan.stromqvist@halmstad.se

VARBERG
Christian Skröder

   076612 25 54
  christian.skroder@varberg.se

LAHOLM
AnnaLena Karlsson

   070241 38 30
  annalena.karlsson@laholm.se

FALKENBERG
Linda Bengtsson
   072083 38 61
  linda.bengtsson3@falkenberg.se

HYLTE
Camilla Johansson

   073371 83 53
  camilla.johansson2@hylte.se

KUNGSBACKA
Simon Jakobsson

   070087 88 14
  simon.jakobsson@kungsbacka.se


