
Utbildningar Våren 2019

Kompetens-
utveckling på 
hemmaplan!



Excel - grundutbildning   
Datum: 21, 28 februari och 7 mars
Kursledare: Camilla Karlsson

Excel - fördjupningsutbildning
Datum: 25 april, 2 och 9 maj
Kursledare: Camilla Karlsson

Truckutbildning (e-truck)
Datum: 26 februari eller 26 april
Kursledare: Windings Utbildningscenter

Travers
Datum: 20 februari eller 10 april
Kursledare: Windings Utbildningscenter

Lift- och Fallskyddsutbildning
Datum: 21 februari eller 3 maj
Kursledare: Windings Utbildningscenter

Hjullastare
Datum: 9 maj
Kursledare: Windings Utbildningscenter

Ansvarsutbildning Truck
Datum: Startar när tillräckligt med deltagare finns
Kursledare: Windings Utbildningscenter

BAS P/U
Datum: 9 april
Kursledare: Dala Mark & Vägutbildning

Grundläggande Robotteknik
Datum: I samråd med kursledare
Kursledare: Lars Merkert

Elutbildningar 
halvdagar, heldagar och tvådagarsutbildning
Datum: I samråd med kursledaren
Kursledare: Paul Håkansson, PE Allkonsult

Bättre arbetsmiljö - BAM
Datum: 18 mars, 1 och 10 april
Kursledare: Bertil Jonsson, Beda Work, Sara 
Lindberg, Friska Arbetsplatser och Anita Linden, 
Consult Anita Linden

Vetlanda modellen - 
Första hjälpen till psykisk hälsa
Datum: 21 och 28 mars
Kursledare: Höglandets Räddningstjänstförbund

Kemiska arbetsmiljörisker 
(härdplaster)
Datum: 13 mars
Kursledare: Bertil Jonsson, Beda Work

ADR - Farligt Gods
Datum: 2 april
Bengt Gustavsson, Miljökonsult

Heta Arbeten
Datum: En heldag - Sker kontinueligt i samråd 
med Brandskyddsföreningen
Kursledare: Höglandets Räddningstjänstförbund

Hos NUVAB kan du gå kurser och utbildningar. Utbudet varierar och vi inriktar 
oss på näringslivets behov och önskemål. Utbildningarna anordnas och 

samordnas här i Vetlanda med omnejd, för att du som företagare enklare och 
mer kostnadseffektivt ska kunna vidareutveckla dig och din personal.

Utbildningar Våren 2019 



Hållbart Ledarskap
Datum: 7, 21 mars och 4 april
Kursledare: Maria Claesson, Coreation 
Kompetens & Utveckling

Att leda utan att vara chef
Datum: 2, 16 och 30 april
Kursledare: Maria Claesson, Coreation  
Kompetens & Utveckling

Det svåra samtalet
Datum: 3 april
Kursledare: Linda Elaine Byman och Hans-Åke 
Andersson

Framgångsrik kommunikation
Datum: Startar när tillräckligt med deltagare finns
Kursledare: Margareta Carlsson, Solberga Station

Tyska- grundkurs
Datum: 21, 28 februar, 7, 14, 21 mars
Kursledare: Caroline Penot

Tyska Fördjupning
Datum: 28 februari, 4, 11, 25 april och 2 maj
Kursledare: Caroline Penot

Rehablitering i arbetslivet
Datum: En halvdag - Startar när tillräckligt med 
deltagare finns
Kursledare: Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser

Första hjälpen vid olycka  
LABC och HLR
Datum: En halvdag - Startar när tillräckligt med 
deltagare finns
Kursledare: Företagens Framtidshälsa

Ergonomi
Datum: En halvdag - När tillräckligt med deltagare 
finns
Kursledare: Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser

Linkedin - grundutbildning
Datum: 8 maj
Kursledare: Linus Zackrisson

Ekonomi - grunderna i 
externredovisning
Datum: Startar när tillräckligt med deltagare finns
Kursledare: Henrik Davidsson, Höglandets Revi-
sionsbyrå

Lean - hitta kraften framåt för 
hållbara resultat
Datum: I samråd med kursledare/föreläsare
Kursledare: Louise Rönnqvist, LKM Verksamhets-
utveckling
     
 

Mer information om 
utbildningarna hittar 
ni på www.nuvab.se 

Kontakta Nuvab om ni har 
behov av andra utbildningar 

som inte finns med här.



Har du frågor eller vill 
anmäla dig till en kurs? 
Välkommen att kontakta utbildningsansvarig 
på Nuvab: Cecilia Hjort Athler
cecilia@nuvab.se
tfn: 0383-594 92 mob: 073-510 61 09

NÄTVERK | UTBILDNING | SAMVERKAN

Här möter du tre av våra 
skickliga kursledare:
Caroline Penot, kursledare i Tyska
Caroline har bott 25 år i Tyskland och har både tysk handelsskola, egen reklam-
byrå och många år som ledare för vuxenutbildningar i bagaget. Hon lärde sig 
själv tyska den ”hårda vägen” genom att som kaxig 15-åring komma till Tyskland 
med 3 års tyska på högstadiet i bagaget för att upptäcka att hon inte klarade av 
en vanlig vardagssituation som att göra sig förstådd när hon gick och handlade.
”Jag vill lära människor som vill lära sig tyska att prata tyska, göra sig förstådda 
och framförallt våga säga fel - för även det lär man sig av. Inte genom att traggla 
massor med grammatik och inte kunna sätta ihop en mening” säger Caroline.

Maria Claesson, Coreation Kompetens och Utveckling AB, utbildare i 
Hållbart Ledarskap och Att leda utan att vara chef
Maria arbetar med fokus på att utveckla individer, team och organisationer 
under devisen att skapa ”attraktivt medarbetarskap i attraktiva organisationer”. 
Högsta fokus är för Maria att skapa en trygg, öppen och positiv lärandemiljö uti-
från varje deltagares behov och med utgångspunkt i det coachande ledarskapet. 
Maria har gått utbildningar som är hör till utveckling, beteende och ledarskap. 
Hon har erfarenhet av att utbilda deltagare från olika branscher såsom tillverk-
ning, försäljning och kommunikation mm. Hon är certifierad coach sedan åtta år 
och ingår i styrelsen för Internationella Coachförbundet i Sverige.

Bertil Jonsson, Beda Saftey, kursledare i Bättre Arbetsmiljö (Bam) och 
Kemiska Arbetsmiljörisker
”Se arbetsmiljöarbetet som en investering i företaget, inte en kostnad. Jämför 
gärna med förebyggande underhåll av maskiner. Satsa på att behålla det friskt 
samt förebygg ohälsa och olyckor. Gör det enkelt, smart och strategiskt” hälsar 
Bertil.
Bertil är en populär arbetsmiljöingenjör, som vi är mycket tacksamma att kunna 
anlita och jobba tillsammans med.


