
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

HITTA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA

PERSONAL?
VILL DU BLI BÄTTRE PÅ ATT

Har du svårt att hitta rätt kompetens? Vill du bli en attraktivare arbetsgivare 
och utveckla medarbetarna så att din verksamhet är rätt rustad för framtiden? 
Nu erbjuder vi kostnadsfri* utbildning med fokus på just dessa frågeställningar. 

Utbildningen är en del av projektet Kompetens i samverkan som 
finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) och drivs av HNS 

tillsammans med flera av hästnäringens organisationer. Slutdatum för 
projektet är 31 maj 2020. ESF stödjer projekt som motverkar utan-
förskap och främjar kompetensutveckling. Läs mer på www.esf.se 

Ring eller maila oss så berättar vi mer. Välkommen med din anmälan!
Elin LeeApple, projektmedarbetare HNS              Sara Westholm, projektansvarig HNS
070-736 65 66                 070-527 20 18
elin.leeapple@nshorse.se               sara.westholm@nshorse.se

Mer information om projektet “Kompetens i samverkan” på HNS hemsida: LÄNK

Vi söker företag och föreningar 
inom hästbranschen som vill bli 
bättre på att hitta, utveckla och 

behålla personal. Vi erbjuder kostnadsfri 
utbildning, och du får även möjlighet att 
nätverka och byta erfarenheter med andra 
i branschen. 

Omfattningen blir totalt ca 4 utbildnings-
tillfällen, utspridda under 2018 och 2019. 
Läs mer om innehållet och den preliminära 
planeringen på nästa sida. 

! För att få delta gäller det här.

Du bedriver hästverksamhet
Du har minst två anställda
Du vill lära dig mer!

* Kostnader för resa och ev. boende/
logi ingår ej.

Vid ett stort antal intresseanmälningar 
kommer ett urval ske.

http://www.esf.se
mailto:elin.leeapple%40nshorse.se?subject=Utbildning%20Kompetens%20i%20samverkan
mailto:sara.westholm%40nshorse.se?subject=Utbildning%20Kompetens%20i%20samverkan
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-arbetsmarknad-och-hallbara-hastforetag/kompetens-i-samverkan-projekt-europeiska-socialfonden-esf/
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-arbetsmarknad-och-hallbara-hastforetag/kompetens-i-samverkan-projekt-europeiska-socialfonden-esf/
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-arbetsmarknad-och-hallbara-hastforetag/kompetens-i-samverkan-projekt-europeiska-socialfonden-esf/


EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Utbildningen är en del av projektet Kompetens i samverkan som 
finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) och drivs av HNS 

tillsammans med flera av hästnäringens organisationer. Slutdatum för 
projektet är 31 maj 2020. ESF stödjer projekt som motverkar utan-
förskap och främjar kompetensutveckling. Läs mer på www.esf.se 

PRELIMINÄR UTBILDNINGSPLAN
Aktivitet   Innehåll    Var/Hur    När

Informationssamtal  Beskrivning av utbildningen  Hos företaget/verksamheten  September -18
    Kartläggning av företaget/  eller via telefon
    föreningens verksamhet
  
Introduktionsträff  Föreläsning och nätverkande  Stockholm    September/Oktober -18

Personlighetsanalys(er)   Genomförande samt   Telefon      Oktober -18
via IPU-Talent Insights  personlig återkoppling

Utbildningstillfälle 1  Personligt ledarskap   Riksanläggningarna   November -18
    Drivkrafter/beteendestil
    Arbetsgivarroll/värderingar
    Hemuppgift

Personlig coaching  Uppföljning hemuppgift   Telefon     Januari/Februari -19

Utbildningstillfälle 2  Kommunikation   Fysisk träff, platser ej bokade  Mars -19
    Arbetsrätt/arbetsmiljö
    Lean
    Hemuppgift

Personlig coaching  Uppföljning hemuppgift   Telefon     April/Maj -19

Utbildningstillfälle 3  Att leda företaget   Fysisk träff, platser ej bokade  September -19
    Kompetensbehov/kartläggning
    Rekryteringsprocessen

Personlig coaching  Sammanfattning och   Besök företag/förening   November -19
    utvärdering av deltagande

http://www.esf.se

