
 

Utveckla din kompetens på jobbet 

Publicerad: 2012-10-25 14:39 

Behöver du uppdatera dig om till exempel inlärningstekniker och utbildningsteorier för din 

egen kompetensutveckling? Då kan Ingenjörsamfundet erbjuda medlemmar 50 procents rabatt 

på seminarier under KompetensMässan i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom får du 

fri entré till utställningen. 

ANMÄL DIG HÄR Medlemmar i Ingenjörsamfundet får 50 procents rabatt vid 

nybeställningar på alla seminarier under KompetensMässan, samt fri entré till utställningen. 

Ange bokningskod: Ingenjörsamfundet  

Syftet med KompetensMässan är att skapa ett forum och en mötesplats för lärande i 

arbetslivet. KompetensMässan är trendsättare för framtidens ”arbetsmarknadsfrågor” för 

arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare. Utställningen och seminarieprogrammet 

representeras som alltid av personer och företag med god kännedom och lång erfarenhet av 

ledarskap, personal- och affärsutvecklingsfrågor. 

DIGERT PROGRAM 

Det är ett fylligt seminarieprogram även detta år och medlemmar i Ingenjörsamfundet får 50 

procents rabatt vid nybeställning på alla seminarier. Seminarierna behandlar aktuella ämnen 

som chefskap, arbetsrätt, organisationsutveckling, tillväxt, entreprenörskap, coaching, 

kompetensförsörjning, globalisering, strategisk affärsutveckling. För de seminarier som 

innehåller moment för kompetensutveckling i arbetslivet, kan du få kompetensintyg. Läs mer 

här. 

   Under mässan i Stockholm koras Årets Kompetensföretag, Årets Kompetenskommun och 

Årets HR-visionär. Se tidigare års vinnande företag här och kommun här. Kanske är ditt 

företag eller kommun nominerat i år. 

   Förutom att fylla på din kompetens kan du vandra runt i mässans utställning. Utställarna 

arbetar bland annat inom rekrytering och bemanning, personalförmåner, utbildning, e-

learning, affärs- och verksamhetsutveckling, friskvård, hälsa och arbetsmiljö, bokförlag, 
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MBA-utbildningar, organisationssystem, PA- och ekonomisystem. Du får fri entré till 

utställningen. 

VILKA BESÖKER SEMINARIERNA OCH UTSTÄLLNINGEN? 

Du kommer att träffa vd, personalchefer, personalstrateger, kompetensutvecklare, HR-

direktörer, utbildningsansvariga, ekonomichefer, projektledare, företagsledare, marknads- och 

informationsansvariga, IT-utvecklare, rektorer och lärare för att nämna några. Idén med 

KompetensMässan är att hela personalgruppen kan delta i olika seminarier och sedan 

förmedla sina erfarenheter och nyvunna kunskaper när man är åter på arbetsplatsen. 

STOCKHOLM, MEN OCKSÅ GÖTEBORG OCH MALMÖ 

I år är det tjugoandra året i rad som KompetensMässan hålls. Den startade 1990 i Stockholm 

och sedan dess har mässan växt, utvecklats och spridits till Göteborg och Malmö. Idag är den 

Nordens ledande mässa för ledarskap, personal- och affärsutveckling. 

Stockholm: 13-14 november, World Trade Center, kl 9-17 

Göteborg: 23 november, Världskulturmuséet, kl 9-16.30 

Malmö: 28 november, Malmö Brygghus, kl 9-16.30 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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