Kompetensutveckling för medarbetare i Sydnärkesföretag
En unik möjlighet att utveckla kompetensen för dina medarbetare i ditt företag så att det står
starkt inför framtiden.
De fem Sydnärke kommunernas (Askersund, Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Kumla)
näringslivskontor har fått medel från Svenska ESF-rådet för en förstudie angående
kompetensutvecklingsbehovet i små och medelstora företag.
Denna förstudie kommer sedan att ligga till grund för en gemensam ansökan till ESF- rådet
för ekonomiskt stöd till kompetensutveckling i små och medelstora företag som på ett eller
annat sätt drabbats av den ekonomiska krisen.
De medel som kan fås ur denna fond kommer att täcka kostnader för utbildningsanordnare,
utbildningsmaterial samt lokalkostnader. Det som du som företagare får stå för är den tid som
du eller din personal avsätter för detta.
Utbildningarna kan vara högst varierande t ex ledarutbildning, ekonomi, marknadsföring,
produktion, data, språk mm. De kan vara företagsspecifika eller genomföras tillsammans med
andra företag och tid och plats bestäms av företagen själva.
Vår fråga nu är om du och ditt företag är intresserad av att delta i detta kunskapslyft, i så fall
behöver vi din intresseanmälan med ett antal grunduppgifter samt vilka utbildningsinsatser du
tror vore lämpliga för ditt företag.
Er intresseanmälan måste vi ha senast den 26 juni. Vi kommer sedan att sammanställa
företagens önskemål angående utbildningsinsatser och göra en ansökan till ESF rådet under
september månad. Om ansökan beviljas kommer utbildningarna att starta i januari 2010 och
sedan pågå under ca två års tid.
Har du frågor kontakta Näringslivskontoret i din kommun:
Askersund: Tel: 0583- 810 20, E-post: henrik.olofsson@askersund.se
Hallsberg: Tel: 0582-68 50 55, E-post: ingemar.jansson@hallsberg.se
Kumla: Tel: 019-58 81 12, E-post: thage.arvidsson@kumla.se
Laxå: Tel: 0584-47 31 33, E-post: mats.fransson@laxa.se
Lekeberg: Tel: 0585-811 10, E-post: tomas.andersson@lekeberg.se

” Människor är som fallskärmar det är livsviktigt att de utvecklas”
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