Stärk företagets konkurrenskraft
genom kostnadsfri kompetens
utveckling
För att stärka företag och individer inom bygg och
anläggning, fastighet, handel, hotell- och
restaurang, industri, livsmedel, transport samt VVS
erbjuder nu Trygghetsfonden TSL kostnadsfria
utbildningar och valideringar.
Gå direkt till ansökan
Projektet Kompetens för konkurrenskraft – för individer och
företag ger möjligheter för alla privata arbetsgivare som har
kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde
och som påverkats av pandemin. Alla anställda kan ta del av
kompetensutvecklingsinsatserna. Syftet är att stärka företags
och individers konkurrenskraft inom bland annat bygg och
anläggning, fastighet, handel, hotell- och restaurang, industri,
livsmedel, transport samt VVS.

“När vi lanserade nyheten
att vi fått möjlighet att träna
medarbetare i svenska så utbrast
faktiskt jubel på hotellet.”
Pia Nilsson Hornay,
HR Manager, Scandic Hotels

Insatserna är särskilt framtagna för dessa branscher och
genomförs av erfarna utbildningsanordnare. I erbjudandet ingår
även möjligheten genomföra en så kallad branschvalidering för
kompetenskartläggning av tidigare erfarenheter och vid behov
komplettera med utbildningsinsatser.
Bland utbildningarna erbjuds också yrkessvenska, hygienutbildning och grundläggande datakunskap.
Utbildningarna är korta, mycket uppskattade och
nya kunskaper har skapat resultat som syns direkt
i verksamheten.
Du hittar hela utbudet på vår webbplats www.tsl.se.
Vi på Trygghetsfonden TSL hjälper er gärna med ansökan. Länkar
och praktisk information om ansökan finns på nästa sida.

“Med den snabba utvecklingen
inom våra områden krävs kontinuerlig utbildning. Därför är det är
bra att kursinnehållet är framtaget
av arbetsmarknadens parter. ”
Monica Enarsson, IF Metall

Välkommen att ansöka om kompetensutveckling för
konkurrenskraft!
Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller för kompetensutveckling. Genom att stärka de
anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft. Välkommen med er ansökan fram till oktober 2022!

Vem kan ansöka?
Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt
Näringslivs och LO:s avtalsområde och som inte har mottagit
statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från
detta projekt) de senaste tre åren.
Ansökan görs partsgemensamt.

Gäller det min bransch?
Projektet riktar sig till alla branscher som har påverkats av
pandemin och just nu har vi ett utbud som särskilt riktar sig till
bygg och anläggning, fastighet, handel, hotell- och restaurang,
industri, livsmedel, transport samt VVS.

Behöver företaget bekosta insatserna?
Nej, insatserna som erbjuds är kostnadsfria.

“När jag fick erbjudande om
kursen digital marknadsföring var
det självklart att ta det. Nu känner
jag mig fylld med ny information
som jag kan använda.”
Johan Rönnback, restaurant
anställd, Pontus in the Park

Vilka utbildningar och valideringar
erbjuds?
Utbildningarna och valideringarna är yrkesinriktade och framtagna i dialog med berörda branscher. De genomförs företrädesvis som lärarledda utbildningar online.
Besök ansökningssidan för att ta del av det aktuella utbudet.

Vad innebär en branschvalidering?
Vid en branschvalidering kartläggs den anställdes kunskaper.
Efter kompetenskartläggningen skrivs ett kompetensintyg. Vid
behov kan den anställde komplettera med utbildningsinsatser.
Det här är även en möjlighet för er som företag att identifiera
hur ni kan stärka er konkurrenskraft, med insikter om vad ni
kan behöva komplettera med för kompetenser.

Vilka uppgifter behöver jag förbereda
och vad ska jag göra inför ansökan?
Det är enkelt att ansöka. Ni behöver endast uppge företagets
organisationsnummer, företagets kontaktperson och facklig
representant samt personnummer, mobilnummer och mejladress till de anställda.
Eftersom ansökan görs partsgemensamt kan det vara bra att
i förväg ha kontakt med det fackförbund ni har kollektivavtal
med och komma överens om vilken facklig representant ni ska
ange i ansökan.

”Genom att stärka de anställdas
kompetens stärks även företagens
konkurrenskraft. Vi ser att initiativet
gör verklig skillnad för både företag
och individer.”
Caroline Söder, vd 
Trygghetsfonden TSL

Länkar
Ansök
Läs mer om erbjudandet
Fler frågor och svar
kompetenskraft@tsl.se

När ansökan har beviljats kommer utbildningsleverantören att
ta kontakt med dig som arbetsgivare angående planering
kring utbildningstillfällen.
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