
Välkommen till vårens kommande  
Chefsutbildningar 2018 - i Värmland  

Vi är Sveriges största 
fackförbund för chefer.

Arbetsrätt 1 - med fokus på MBL & LAS 
Som chef behöver du ha goda kunskaper i arbetsrätt 
för att kunna undvika kostsamma processer, skade-
stånd och konflikter.  
Karlstad 6 mars, sista anmälan 19 februari 
 
Arbetsrätt 2 - fortsättningskurs med fokus på  
Kollektivavtalet 
Vi gör en snabbgenomgång av steg 1 och ett antal 
speciallagar. Vi fokuserar därefter på Kollektivavtalets 
innehåll, hur du läser, tolkar och använder avtalet. 
Karlstad 17 april, sista anmälan 3 april 
 
Chefens arbetsmiljöansvar 
Som chef har du allt att vinna på att ha en god  
kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du 
som ledare kan få personalen att må bra kommer du 
att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett företags-
ekonomiskt perspektiv.  
Karlstad 22 maj, sista anmälan 7 maj 
 
Bättre arbetsmiljö (BAM)  
Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är 
grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöom-
bud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till 
dig som är chef med arbetsmiljöansvar. Utbildnings-
kostnad, resa + logi tillkommer. 
Linköping 13-14 + 28 februari, sista anmälan 7 januari 
 
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. 
Linköping 22-23 maj, sista anmälan 22 april 
 
Maxa snacket - led digitalt! 
Välkommen på en föreläsning om hur du som chef 
når framgång genom digital kommunikation. Du får 
konkreta tips och råd om hur du kan ta en digital 
ledning. 
Karlstad 31 maj, sista anmälan 17 maj

I ditt medlemskap som chefsmedlem i Unionien 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.
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