Kristin Söderblom,
företagare

Vill du få mer tid
och bättre lönsamhet?
Gå med i
Affärskompetens Digilo!

Registrera ditt företags intresse innan
30 september. Bestäm senare om du vill delta!
Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder
Affärskompetens Digilo olika korta utbildningar som hjälper dig
och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer
effektivt med hjälp av digitala verktyg. Det kostar bara 2000 kr
per företag.

Utbildningarna kommer att vara korta och ni väljer
själva vad ni vill gå. Inte några långa fasta program, utan
mer individuell anpassning. Många av utbildningarna
kommer att ske på en plats nära dig, andra kommer att
ske via webben.

Affärskompetens Digilo har fått pengar av Europeiska socialfonden
(ESF) till utbildningar för småföretag i Gävleborg och Dalarna.

Vilka är vi?

Deltagande företag får ha max 49 anställda och ditt företag kan
finnas i vilken bransch som helst. Både du som företagsledare och
dina anställda får gå på utbildningarna.

Affärskompetens har lång erfarenhet av att arbeta med
kompetensutveckling hos framför allt småföretag och
har själva varit småföretagare. Under flera år har vi
utarbetat metoder och arbetssätt som skapar resultat.
Läs mer om oss på www.affarskompetens.se

“Efter Affärskompetens jobbar jag mindre, men får mer gjort”
Jonas Stål, Alunda Print & Dekor AB, Norduppland

Fakta om Affärskompetens Digilo
Projekttid:
Geografiskt område:
Målgrupp:
Deltagaravgift:
Projektägare:
Antal företag:
Samarbetspartners:

Augusti 2020 – januari 2023
Gävleborgs och Dalarnas län
Ägare och anställda i företag med 1 - 49 anställda, alla branscher
2000 kronor per företag
Ideella föreningen Affärskompetens Sverige
Vi har plats för 400 företag och deras medarbetare.
Företagarna Dalarna och Gävleborg, Företagarna i Sandviken och
Sandvikens Kommun Näringslivskontoret

Intresseanmälan senast: 30 september 2020 på www.affarskompetens.se

Vad ska ditt företag
utveckla?

Jon Lindgren,
företagare

Smarta sätt att
effektivisera arbetet!

Känner du igen dig? Gör då en
intresseanmälan senast 30 september!
Många företag brottas med liknande problem. Idag finns alla
möjligheter att strukturera och effektivisera arbetet för att
komma i balans, få bättre lönsamhet och tid över. Kanske känner
du igen dig i dessa frågeställningar:
•

Vi har köpt in Office 365 till företaget men inte hunnit sätta
oss in i vad som finns där och hur vi ska använda det för att bli
mer effektiva.

•

Vi vill effektivisera ekonomihanteringen i företaget genom
att integrera till exempel en mobilapp för att registrera
tid, order med mera.

•

Vi vill se över hur vi kan marknadsföra oss och sälja
mer via webb och olika digitala kanaler.

•

Jag vill motivera mina medarbetare till att ta egna
initiativ till att införa nya smarta sätt att jobba.

•

Jag vill få bättre koll på företagets kundkontakter för
att stärka relationerna med kunden.

Allt det här har vi utbildningar för!

Anmäl dig på www.affarskompetens.se >>

“Efter Affärskompetens har jag fått mer struktur.”
Desirée Westman, SRFG AB i Norduppland

Tidsplan Affärskompetens Digilo
Aug – okt 2020

REKRYTERING: Vi sprider information och rekryterar företag som vill vara med.
Redan i augusti 2020 hade 150 företag anmält intresse. Vi har plats för 400.

Nov 2020 – jan 2021

KARTLÄGGNING AV BEHOV: Vi undersöker vilka behov ni har och hur projektet
kan hjälpa till på bästa sätt.

Feb 2021 – nov 2022

UTVECKLING OCH LÄRANDE: En lång period av olika utbildningar och även
chans att ha möten med våra företagsutvecklare. Vi arrangerar även några
större inspirationsföreläsningar.

Dec 2022 – jan 2023

AVSLUT OCH UTVÄRDERING

Intresseanmälan senast: 30 september 2020 på www.affarskompetens.se

