Ett samarbete mellan Västerbottens Handelskammare och Affärsliv w3

Våra utbildningar hösten 2018
Affärsplanen – som verktyg för långsiktig, framgångsrik och lönsam föredragsdrift
Analysmodeller och praktisk vägledning för omedelbar tillämpning i ert företag.
En utbildning som riktar sig till dig som vill skapa en i verkligheten förankrad
affärsplan för ert företag.
Upptäcka, hantera och förhindra missbruk och alkohol och droger på arbetsplatsen
Hur ska du agera när en kollega eller anställd visar tecken på alkohol eller
drogproblematik?
Förhandla med Harvardmetoden
Lär dig förhandlingsmetoden som gör att du bättre kan komma överens och bevarar
goda relationer. Förhandlingsmetoden används i hela världen och lämpar sig väl för
enkla säljmöten till komplexa affärsförhandlingar.
Grunderna i Microsoft Project
2 dagars grundutbildning i det kraftfulla verktyget Microsoft Project. Kursen passar
dig som är eller på väg att bli projektledare, delprojektledare, projektdeltagare eller
har en annan funktion där det är viktigt att ha koll på vad som ska göras, när det ska
göras och vem som ska göra vad.
Konflikthantering på hjärnans villkor
Många tycker att det är jobbigt att hantera konflikter och väljer därför ibland att sopa
dem under mattan och hoppas att de försvinner. Under den här utbildningsdagen
kommer du att få både förståelse och verktyg för att kunna tackla konflikter på ett
enkelt sätt.
I utbildningen läggs fokus på lösningen, för att skapa en win-win situation i stället.
Det säljande samtalet
De flesta säljare upplever avslutet i säljprocessen som den svåraste. Att komma till
avslut och ”stänga affären” är kritiskt. Därför erbjuder vi en grundläggande kurs i
säljteknik genom samtals och avslutsträning.
Basen för utbildningen grundar sig i SPIN-metodiken.
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Hantera stress på arbetsplatsen
Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar
lavinartat.
Psykosocial arbetsmiljö i balans (AFS 2015:4)
En god psykosocial arbetsmiljö är en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar
verksamhet. I mars 2016 började nya föreskrifter för organisatorisk och psykosocial
arbetsmiljö att gälla (AFS 2015:4).
Effektiv projektplanering
Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och
tydlig tidsplanering blir därmed konstant större.
Utbildningen ger dig ett häpnadsväckande enkelt och effektivt
projektplaneringsverktyg, som både är tydligt och överskådligt för alla inblandade i
ett projekt.
Supply Chain Management
Förstå mekanismerna och sambanden för att få precision i sin planering och
beslutstöd i sina ställningstaganden för att uppfylla det önskade kundlöftet.
Tjäna pengar – Redovisa för din egen skull, inte Skatteverkets!
Få en ökad förståelse för de viktigaste ekonomiska sambanden i ditt företag, hur din
resultat- och balansräkning hör ihop och påverkar varandra i ditt kassaflöde, samt få
tips på konkreta verktyg och arbetssätt som ger dig förutsättningar att öka ditt
företags lönsamhet.
Att sätta samman ledningsgruppen
Ledningsgruppen är en organisations eller ett företags viktigaste operativa muskel.
När strategier blir taktik och planer går till genomförande behövs en väl fungerande
ledningsgrupp.

För mer information och anmälan kontakta Caroline på Affärsliv w3
070-23 62 915 eller caroline.sommerich@aw3ab.se
Besök även vår hemsida för mer information om utbildningarna www.aw3ab.se

