
Välkommen till höstens  
Chefsutbildningar 2018 - i Värmland   

Vi är Sveriges största 
fackförbund för chefer.

Lär dig hantera skadligt bruk på arbetsplatsen  
- bli en trygg och säker chef! 
Utbildningen ger dig kunskap om tidiga tecken 
och signaler, kulturens påverkan och hur du kan 
förebygga problem. Gamla sanningar och nya rön - 
ALNA Sverige AB, din samarbetspartner i skadligt 
bruk, berättar hur situationen ser ut idag utifrån 
arbetsplatsen som arena. 
Karlstad 9 oktober, sista anmälan 5 september 
 
Utvecklingssamtalet - chefens viktigaste verktyg 
Hur du får samtalet att flyta och bli bra. Känner du 
dig osäker på hur utvecklingssamtalen genomföras? 
De ska vara positiva och inte kännas som ett ok, för 
att det ska vara fruktsamt och leda till bättre relatio-
ner 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. 
Karlstad 6 ovember, sista anmälan 3 oktober 
 
Hålla lönesamtal 
Vi ger tips kring hur ett bra lönesamtal kan plane-
ras, genomföras och utvärderas. 
Karlstad 4 december, sista anmälan 20 november 
 
Bättre arbetsmiljö (BAM)  
Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt 
med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM 
är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljö-
ombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även 
till dig som är chef med arbetsmiljöansvar. Utbild-
ningskostnad, resa + logi tillkommer. 
Kungsör 25-26/9 + 10/10, sista anmälan 24 augusti 
Sunne 23-25 oktober, sista anmälan 20 september 
 
Bättre psykosocial arbetsmiljö 
Fortsättningskurs för arbetsmiljöombud och  
chefer med arbetsmiljöansvar. Du får lära dig vad 
som kännetecknar en frisk arbetsplats och får prak-
tiska verktyg för att arbeta förutsättningsskapande. 
Utbildningskostnad, resa + logi tillkommer. 
Örebro 26-27 september, sista anmälan 28 augusti 
Linköping 7-8 november, sista anmälan 7 oktober

I ditt medlemskap som chefsmedlem i Unionen ingår flertalet kostnadsfria kurser - om inget annat anges. Anmälan 
och mer info om varje tillfälle och övriga chefskurser hittar du på www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter.

FÖR  

CHEFSMEDLEMMAR

OBS! Håll även koll  

i medlemsutskick från  

Unionen Värmland, där 

fler inbjudan till kurser 

ibland kan tillkomma med 

kortare varsel.


