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Dags att byta jobb?
Fick du tid under sommaren att fundera på vad ditt nästa steg i livet 
är? Kanske är det det dags att ta klivet till en ny arbetsplats? Som 
medlem i Unionen har du tillgång till flera bra tjänster som hjälper dig 
att bli proffsig på att söka jobb.

Mer information om alla tjänster finns på unionen.se/medlemskapet/
medlemsformaner/jobb-och-karriar

KARRIÄR OCH UTVECKLING

Att karriärplanera hand-
lar om att skapa en bild av 
hur du vill utvecklas i ditt 
yrkesliv. Om du vet vad du 
vill och siktar mot kan du 
lättare undvika misstag och 
ha större chans att trivas på 
lång sikt.

Du behöver utveckla och 
fördjupa din kompetens 
under hela ditt yrkesverk-
samma liv. Med uppdaterad 
kompetens är det lättare att 
byta både arbetsuppgifter 
och arbetsgivare. Det ligger 
även både i arbetsgivarens 
och i ditt intresse att du kan 
utföra och utveckla ditt ar-
bete även i framtiden.  
 

När du ska byta jobb ger 
vi dig tips på hur du lyckas 
bäst. Här finns något för 
dig som är ny på arbets-
marknaden och för dig som 
varit med ett tag. Du kan få 
CV-granskning, Linkedin-
granskning, tips och råd 
från Unionens experter och 
mycket mer. 

Vill du förändra din arbetssituation? Oavsett om du vill ta ett litet steg eller ett stort 
kliv har vi ett brett utbud av medlemstjänster som kan ge din utveckling en knuff i 
rätt riktning. 

• CV-granskning: 
unionen.se/medlemskapet/
medlemsformaner/cv-
granskning 

• Karriärplanera på egen hand: 
unionen.se/medlemskapet/
medlemsformaner/karriar-
planera-pa-egen-hand

• Uppdatera din kompetens:  
unionen.se/medlemskapet/
karriar-och-utveckling/
utvecklas-pa-jobbet

• LinkedIn-granskning:  
unionen.se/medlemskapet/
medlemsformaner/linkedin-
granskning

UTVECKLAS  
PÅ JOBBET

KARRIÄRPLANERA BYT JOBB
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Välkommen till Unionens kostnads-
fria utbildningsträffar för dig som är  
medlem och chef eller ledare. 

* HÅLLA LÖNESAMTAL 
TISDAG 4 december,  kl 9.30-12.00  
Utvecklingssamtal, lönesamtal, löne-
besked? Hur kan man vända dessa 
formella uttryck till något positivt som 
skapar ett driv och en vilja att komma 
framåt för både företag och med- 
arbetare? Vi ger tips kring hur ett bra 
lönesamtal kan planeras, genomföras 
och utvärderas.        
I denna kortutbildning går vi igenom 
syftet och förutsättningarna för hur 
du som chef genomför ett bra löne- 
samtal.    

FÖR ALLA MEDLEMMAR

Ett högaktuellt seminarium om jämställdhet.  
Linnéa Claeson är handbollsproffset och föreläsaren som blev rikskänd 
när hon grundade det uppmärksammade Instagramkontot Asshole-
online. Med humor och tankeväckande insikt tar Linnéa upp ämnen 
som civilkurage, sexuella övergrepp och hur vi ska våga stå upp för det 
vi tror på.

DAG & TID: TORSDAG 20 september kl 17.00 (- 18.30) + fika från kl 16.30 
PLATS: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A 
ANMÄLAN: senast 5 september på unionen.se under Kurser och aktiviteter   
Kostnadsfritt och endast för medlemmar i Unionen. 

PLATS: Unionenkontoret i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 20 november på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

* LÄR DIG HANTERA SKADLIGT 
BRUK PÅ ARBETSPLATSEN 
- bli en trygg och säker chef!  
TISDAG 9 oktober, kl 13.00-16.30  
Missbruksproblem visar sig på många 
olika sätt på arbetsplatsen, oavsett om 
det handlar om läkemedel, alkohol, 
spel eller narkotika. Ibland är tecknen 
uppenbara - men ibland är de väldigt 
otydliga och svåra att greppa. Många 
chefer vet inte hur de ska ta tag i 
situationen på ett konstruktivt sätt.   
Utbildningen ger dig kunskap om 
tidiga tecken och signaler, kulturens 
påverkan och hur du kan förebygga 
problem.
PLATS: Scandic Winn i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 25 september på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

* UTVECKLINGSSAMTALET -  
CHEFENS VIKTIGASTE VERKTYG 
TISDAG 6  november, kl 13.00-16.00  
Hur du får samtalet att flyta och bli 
bra. Känner du dig osäker på hur ut-
vecklingssamtalen genomföras? De 
ska vara positiva och inte kännas som 
ett ok, för att det ska vara fruktsamt 
och leda till bättre relationer och föra 
verksamheten framåt. 
Vi går igenom grundläggande tips för 
att du ska kunna känna dig bekväm 
i genomförandet och för att samtalet 
ska flyta och bli bra.  
PLATS: Scandic Winn i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 23 oktober på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Dödshot och Glitter 
- med Linnéa Claeson

!

MISSA INGA INBJUDNINGAR  
- och annan information från Unionen Värmland 
 
Om du bytt eller ändrat din e-postadress, uppdatera den 
genom att logga in på www.unionen.se under Mitt Unionen 
- eller sänd ett mejl till epost.insamling@unionen.se,  
tillsammans med dina personuppgifter.
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https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/dodshot-och-glitter/2018-09-20-karlstad-2311701
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/halla-lonesamtal/2018-12-04-karlstad-2189101
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/lar-dig-hantera-skadligt-bruk-pa-arbetsplatsen-bli-en-trygg-och-saker-chef-0
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/utvecklingssamtalet-chefens-viktigaste-verktyg/2018-11-06-karlstad-2189001
http://www.unionen.se
mailto:epost.insamling%40unionen.se?subject=


B Returadress:
Unionen Värmland
Bryggaregatan 11
653 40 KarlstadPORTO BETALT

Bryggaregatan 11 
653 40 Karlstad 

Vxl 054-13 70 00  
Kontakt, info & anmälan till kurser & aktiviteter: 

www.unionen.se - sök: Värmland 
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för alla medlemmar

Obligatorisk föranmälan. Seminariet är kostnads-
fritt för Unionens medlemmar.  
Övriga kan köpa biljetter á 200 kr genom Sensus i 
Karlstad, tel 054-13 71 04 eller e-post:  
varmland@sensus.se 

Kostnadsfria seminarier för alla medlemmar & ännu ej medlem.
Försäkringsseminarier

•  Säffle 11 september, Royal Hotel, kl 11.00-13.00  
•  Arvika 13 september, Scandic Arvika, kl 16.30-18.30 
•  Hagfors 20 september, Hotell Monica, kl 11.00-13.00  
•  Sunne 24 september, Selma Spa+. kl 11.00-13.00 
•  Karlstad 27 september, Gustaf Fröding, kl 16.30-18.30

DIN PENSION
- dina val och hur du kan påverka  
Har du koll på din pension och hur systemet häng-
er ihop? Vet du vilka val du kan göra och vad som 
händer om du inte väljer? Kom och lyssna när vi 
berättar om hur du kan få överblick och kontroll 
över din framtida ekonomi som pensionär.

Om inget annat uppges är alltid Unionens seminarier och 
aktiviteter kostnadsfria och medlemsexklusiva. 

ANMÄLAN: senast 8 dagar före respektive seminarium på unionen.se/kurser-och-aktiviteter. Unionen bjuder på förtäring vid varje tillfälle.

VEM FÅR DINA PENGAR NÄR DU 
AVLIDER - om du är singel, sambo eller gift? 

Du får information om efterlevandeskydd, vad   
de kostar och vilka ersättningar som betalas ut. 
• Arvika 9 oktober, Scandic Arvika, kl 7.30-9.00  
• Karlstad 11 november, Gustaf Fröding, kl 7.30-9.00 
• Sunne 17 november, Selma Spa+, kl 7.30-9.00 

för seniormedlemmar

RELATIONSTEORIN

MALTE föreläser om att våga visa öppenhet och 
sårbarhet som en grogrund för att bygga relatio-
ner över gränser.     
Föreläsningen tar komiska och eftertänksamma 
grepp  på de mekanismer som är med och styr hur  
en relation skapas, bibehålls och förstärks.

PENSIONSINFORMATION
- för dig som fyllt 55 år      
Vi går igenom det du kan påverka inför pensionen 
och vad du behöver göra när du ska gå i pension.

Av Unionens försäkringsinformatör CARINA MÖLLER 
får du information som ger dig en bra förståelse 
och insikt, att de val som du gör idag - eller inte 
gör - kan påverka din framtida ekonomi.

  SPÄNNANDE MÖTEN PÅ HÖSTENS SENIORTRÄFFAR 
    Välkommen till spännande, intressanta och kostnadsfria föreläsningsträffar  
    kommande tisdagar kl 13.30:   
•  4 september Ann Scott - Djurskyddet i Karlstad
•  2 oktober Carine Frykäng - Friskvården i Värmland 
•  6 november Staffan Fridh - berättar om Dejefors Bruk 
    PLATS: Unionenkontoret, Bryggaregatan 11,  Karlstad (Klara). Ingen föranmälan. 
 
    RESOR/EVENEMANG: På tisdagsträffarna får du mer information om/när ett studiebesök     
    eller en resa är på gång.   
    KONTAKTINFO & RESEANMÄLAN: Christina Sundén tel 070-374 61 67

Foto från en seniorutflykt till Ransäter med Sillsexa

med  
Malte Hallquist

Om mänskliga möten där relationen ibland är det enda verktyget för utveckling.

TID: Torsdag 11 oktober kl 19.00-20.30 
PLATS: Sundstagymnasiets aula i Karlstad 
ANMÄLAN: Senast 27 september på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter 

•  Karlstad 7 november, Gustaf Fröding, kl 11.00-13.00 
•  Karlstad 8 november, Gustaf Fröding, kl 16.30-18.30

mailto:varmland%40sensus.se?subject=Biljettk%C3%B6p%20till%20Relationsteorin%2011/10
http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter-region
http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/relationsteorin/2018-10-11-karlstad-2331301

