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Utbildningar
Har du frågor, vill anmäla dig till en 
kurs eller har önskemål om en utbildning 
som ni vill att vi ska koordinera? 

Välkommen att kontakta utbildningsansvarig 
på Nuvab: Rebecca Ewens
Tel: 079 305 94 00
Mail: rebecca@nuvab.se

All kompetensutveckling är bra

Tillsammans skapar vi 
förutsättningar för kompetens-
utveckling på hemmaplan. 
Varmt välkomna, vi ses!

Stöd från AFA Försäkring 
för arbetsmiljöutbildningar 
 
Nuvab är godkända utbildningsamordnare för arbetsmiljöutbildningar. 
Det innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar Nuvab för 
arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbild-
ningskostnader från AFA Försäkring. 
Stöd kan beviljas för grund- eller vidareutbildning för chefer och 
vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud. 

Mer information hittar du på nuvab.se

 

Hos Nuvab kan du gå kurser och utbildningar. 
Utbudet varierar och vi inriktar oss efter 
näringslivets behov och önskemål. 
Utbildningarna anordnas i Vetlanda med 
omnejd, för att du som företagare enkelt och 
kostnadseffektivt ska kunna vidareutveckla 
dig och din personal.

2023



IT/DATA

Affärssystemet Fortnox – en 
grundläggande utbildning
Affärssystemet Fortnox och hur du effektiviserar  
och nyttjar programmet på bästa sätt.
Omfattning:  1 halvdag

Excel - grund
Den här utbildningen ger de grundläggande  
kunskaperna i kalkylprogrammet Excel.
Omfattning: 3 halvdagar

Excel - fördjupning
Den här tbildningen ger fördjupande kunskaper  
i kalkylprogrammet Excel.
Omfattning: 3 halvdagar

Meta Ads och Google Ads - 
vad, varför och hur?
Grundläggande introduktion i hur man annonserar  
via Meta och Google.
Omfattning: 1 halvdag

Microsoft 365 - Personlig  
produktivitet för en enklare vardag
Ger grundläggande kunskaper kring hur du som  
individ kan få en enklare vardag genom att nyttja 
funktioner i Microsoft 365.
Omfattning: 1 halvdag

Microsoft 365 - Samarbete och 
kommunikation
Ger grundläggande kunskaper kring hur du som  
individ kan få en enklare vardag genom att nyttja 
funktioner i Microsoft 365.
Omfattning: 1 halvdag

Power BI
En utbildning som hjälper dig igång med att börja 
visualisera din data genom Power BI.
Omfattning: 1 halvdag

Powerpoint
Grundläggande kunskaper inom presentationsverk-
tyget Powerpoint.
Omfattning: 1 halvdag

INDUSTRI/ BYGG

ADR 1.3 - Farligt gods
En erforderlig ADR-utbildning för dig som hanterar 
farligt gods i rollen som chef, transportledare, truck-
förare m.fl. 
Omfattning: 1 heldag

Ansvarsutbildning 
Ansvarsutbildningen vänder sig till er som ansvarar 
för truckar, liftar, traverser och kranar på företaget.
Omfattning: 1 halvdag

Arbeta och installera säkert
Utbildning för chefer och medarbetare som utför  
elinstallationsarbete.
Omfattning: 2 heldagar

CE märkning och Riskbedömning
Grundutbildning i maskinsäkerhet och utbildning  
mot ett praktikfall.
Omfattning: 2 heldagar

Elsäkert arbete
Utbildning för medarbetare som utför enklare  
elarbeten.
Omfattning: 1 heldag

Fallskyddsutbildning
Utbildningen för alla som jobbar på hög höjd med 
personligt fallskydd.
Omfattning: 1 halvdag

Gasolutbildning
En investering i säkerhet för dig och dina  
medarbetare.
Omfattning: 1 heldag

Hjullastare
Ger ökad kompetens och ökade färdigheter i att  
framföra truck/arbetsmaskin säkert och effektivt. 
Omfattning: 1 heldag

Lift- och fallskydd
Bli säkrare och mer ekonomiska förare.
Omfattning: 1 heldag

Utbildningar 2023
Det krävs inget medlemskap för att gå en utbildning genom Nuvab. 
Medlemmar i Nuvab, Eksjö.nu och SNAB går utbildningarna för medlemspris.

Vi startar igång utbildningar vid förfrågan, välkommen att kontakta oss!
Utbildningar markerade med       är öppna för anmälan. 

Liftutbildning
Bli säkrare och mer ekonomiska förare.
Omfattning: 1 halvdag

Mätteknik
Grunden för att förstå och att använda olika  
mätverktyg.
Omfattning: 1 heldag

Ritningsläsning och Mätteknik - 
grundutbildning
Grunden för att förstå ritningar och att använda  
olika mätverktyg.
Omfattning: 1 heldag och 1 halvdag

Robotteknik - grundutbildning
Ger större kännedom i robotarbetet och ökar 
förståelsen.
Omfattning: 3 heldagar

Ställningsbyggnation
Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för 
ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter.
Omfattning: 1 heldag

Traversutbildning
Utbildning som syftar till att ge kunskap om  
traversens konstruktion och arbetssätt.
Omfattning: 1 heldag

Tribologi & Smörjtekniksutbildning
En utbildning i vad alla bör veta om smörjning  
och tribologi.
Omfattning: 3 heldagar

Truckutbildning (e-truck)
Utbildning som innehåller teoretiskt och praktiskt 
slutprov för E-truck.
Omfattning: 1 heldag (+ webbutbildning) 

ARBETSMILJÖ

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning
Ger kunskaper om arbetsmiljöansvaret i bygg- 
processen och vilka uppgifter som ingår i de  
olika rollerna.
Omfattning: 1 heldag

Besiktningsman lagerinredningar
Denna utbildning är för dig som ska göra  
kontroller av lagerinredningar.
Omfattning: 2 heldagar

Brandfarliga Arbeten / Heta Arbeten 
En ny och modern utbildning för alla som arbetar 
med moment där det finns risk för att en brand kan 
uppstå.
Omfattning: 1 heldag

Digital Arbetsmiljö
Ger kunskap om digital stress och hur den påverkar 
oss.
Omfattning: 1 heldag

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Lär dig att samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera 
risker och genomföra förebyggande åtgärder.
Omfattning: 3 heldagar

Elsäker arbetsmiljö
4-timmars utbildning för medarbetare som vistas i 
elmiljö.
Omfattning: 1 halvdag

Första hjälpen vid olycka LABC  
och HLR-utbildning
Utbildning i första hjälpen vid olycka och hur man 
använder en hjärtstartare.
Omfattning: 1 halvdag

Kemiska arbetsmiljörisker /  
Härdplastutbildning
Ger grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen 
och Härdplastföreskriften.
Omfattning: 1 halvdag

Livsmedelshygien och smittskydd, 
grund - Webbutbildning
Ger en fördjupad kunskap om rutiner för säker  
livsmedelshantering i måltidsverksamhet.
Omfattning: 1 halvdag

MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa
Ökar medvetenheten och kunskapen om psykisk 
ohälsa.
Omfattning: 2 heldagar

Svåra samtal
En praktisk utbildningsdag varvad med teori, praktik, 
case samt erfarenhetsutbyte.
Omfattning: 1 heldag

LEDARSKAP

Arbetsrätt - grund
Grundutbildning i de grundläggande arbets- 
rättsliga regelverken för chefer, en interaktiv 
träningsdel med case-genomgång, frågor-och-
svar-del och gemensam diskussion.
Omfattning: 1 halvdag

Arbetsrätt - fördjupning
Fördjupning i de arbetsrättsliga regelverken för 
chefer, en interaktiv träningsdel med case-
genomgång, frågor-och-svar-del och 
gemensam diskussion.
Omfattning: 1 halvdag

Att leda andra utan att vara chef
En utbildning med digitalt utvecklingsstöd som 
pågår under hela 4 månader.
Omfattning: 3 heldagar

Effektiva möten
Hur skapar man effektiva möten som ger 
resultat? En utbildning kring att genomföra 
effektiva möten.
Omfattning: 1 halvdag

Individanpassad säljande  
kommunikation
För dig som arbetar i roller där det är viktigt att 
få andra människor med dig i den riktning ni 
behöver gå.
Omfattning: 1 heldag

Leda på distans
Skapar förståelse för hur du kan jobba med ditt 
virtuella team.
Omfattning: 2 halvdagar

Lyckas med 5S
Öka effektiviteten och trivseln genom förbättrad 
struktur och fungerande rutiner.
Omfattning: 1 heldag

Mellanchefen - leda, planera  
och utveckla
Ökad kompetens och trygghet i att leda, planera 
och utveckla i rollen som mellanchef.
Omfattning: 2 heldagar och 1 halvdag

Produktionsledarutbildning
Riktar sig till personer som arbetar eller kommer 
arbeta som ledare, teamledare, projektledare etc.
Omfattning: 5 heldagar

Teamutveckling
En företagsanpassad utbildnings/utvecklingsdag 
utifrån teamets behov.
Omfattning: 1 heldag

ÖVRIGA 

Bättre affärer med omvärldsanalys - 
grundutbildning
En utbildning för dig som leder företag eller 
ansvarar för affärsutveckling/marknadsstrategi
Omfattning: 2 heldagar

Ekonomi för icke-ekonomer
Certifierad kurs i företagsekonomi för dig som 
icke-ekonom i privat sektor.
Omfattning: 2 heldagar

Hållbar och Klimatsmart mat i 
restaurang - Webbutbildning
Lär dig hur man använder klimatsmarta livsmedel 
på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.
Omfattning: 1 heldag

Konsten att ta betalt
En  utbildning för dig som vill lära dig mer om 
strategier och prissättning för dina produkter.
Omfattning: 1 halvdag

Linkedin - grundutbildning
Linkedin är världens i särklass största och 
viktigaste sida för karriär och rekrytering.
Omfattning: 1 halvdag

Presentationstekniksutbildning
Träna och få verktyg för att nå framgång i din  
kommunikation.
Omfattning: 1 heldag

Specialkost - Webbutbildning
Ger ökad kunskap om matallergi och intoleranser 
mot olika födoämnen. 
Omfattning: 1 heldag

Anmälan och mer info 
om alla våra utbildningar 
hittar du på nuvab.se


