EN BRA
UTBILDNING
HÅLLER VAD DEN
LOVAR. Det finns alltid
plats för mer kunskap.

RÄTT KUNSKAP GER MER

VI VILL GE DIG DET BÄSTA.
KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST.
TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag.
Med hundratals kurser, interaktiv onlineutbildning och konferenser bidrar vi årligen till över
10 000 personers kompetensutveckling. Vi ger dig värdefulla kunskaper och erfarenheter så att
du och din organisation tryggt kan möta omvärldens krav på utveckling och förändring.
Företaget ägs till 100% av danska Teknologisk Institut som blivit valt till Danmarks bästa
utbildningsföretag vid flertalet tillfällen.
Våra kunder kommer från både privata och offentliga företag, små samt stora organisationer.
Däribland finns också många chefer och arbetsledare, vilka erbjuds flertalet utbildningar som ger
stora möjligheter att nå önskade uppsatta mål.
Har du också funderat på kompetensutveckling? Isåfall vill vi ge dig det allra bästa.
Att bli ännu bättre i det dagliga arbetet ger värdefulla långsiktiga resultat för
både dig själv, dina medarbetare och för verksamheten.
VÄLKOMMEN TILL MER KUNSKAP!

KOMPETENSUTVECKLING LÖNAR SIG ALLTID.
IDAG, IMORGON OCH I FRAMTIDEN.
ETT BRETT UTBUD erbjuder många möjligheter. Kursverksamhet, konferenser samt
interaktiv onlineutbildning ger dig de bästa förutsättningar för kompetensutveckling
av hög kvalitet. Samtliga utbildningar är genom gedigen research baserade på vad du
och övriga kunder verkligen vill ha. Erfarna och professionella föreläsare ser till att du
tillgodoser dig kunskaper på bästa sätt.
Tack vare gedigen omvärldsbevakning är vi alltid uppdaterade och kan därför snabbt och
effektivt möta de utbildningsbehov som dyker upp. Med våra skräddarsydda kurser och
konferenser ser vi till att fylla rätt kunskapsluckor. Vi vill ge våra kunder en upplevelse att
minnas och målsättningen är att våra utbildningar ska ge en tydlig effekt.
Med ett väl planerat innehåll, en pedagogisk idé och olika utbildningsmöjligheter strävar
vi efter att på ett motiverande sätt nå längst. Vi vill bidra till att du ska kunna omvandla
kunskap till kompetens. Där vi ser att vi kan bidra med kunskap, där kommer du också att
hitta Teknologisk Institut AB.
Vi har kapaciteten att vara din strategiska partner, idag, imorgon och i framtiden.

”

Att nå sitt
mål är möjligt.
Se till att vara steget
före och sikta högt för
önskade resultat.

KURSER

KONFERENSER

HITTA DIN KURS och lär dig mer!
Välj det utbildningsalternativ som passar dig bäst,
öppen kurs eller företagsanpassad.

AKTUELLA ÄMNEN och verktyg ger dig de absolut
bästa förutsättningarna för att nå långsiktiga och
önskade resultat.

De flesta kurser går mestadels i Göteborg och Stockholm.
Många av dem innehåller både teori och praktik, dessutom kan
du välja om du vill gå utbildningen som en öppen eller
företagsanpassad kurs.

Ett stort utbud av skräddarsydda konferenser erbjuds
årligen och vi ser till att fylla rätt kunskapsluckor.
Våra konferenser har ett välplanerat innehåll och arbetas
fram i nära dialog med dig som jobbar inom området.

Professionella kursledare ser till att kurserna alltid hålls
uppdaterade när det gäller teknik, lagar och nya regler.
För dig som arbetar som chef eller arbetsledare erbjuds också
utbildningar som stärker din roll som ledare.
Önskar du rådgivning gällande kursval eller behöver mer
kursinformation så finns våra utbildningsrådgivare till din hjälp.
Läs mer om utbildningarna på www.teknologiskinstitut.se

Utifrån djupgående research och intervjuer med olika
målgrupper fångar vi upp de mest efterfrågade ämnena
och talarna. På plats får du lyssna till experter,
framstående praktikfall och har möjlighet att nätverka
med branschkollegor. Vi har konferenserna för dig som
vill vidare i din specifika yrkesroll.
Läs mer om utbildningarna på www.teknologiskinstitut.se

AFFÄRSOMRÅDESCHEF: Phil Stenfors-Hayes
Tel 031- 350 55 00, 0765-27 55 25
E-mail: phs@teknologiskinstitut.se

AFFÄRSOMRÅDESCHEF: Christofer Eriksson
Tel 031- 350 55 00, 0765-27 55 02.
E-mail: chre@teknologiskinstitut.se

INTERAKTIVA ONLINEUTBILDNINGAR
UTBILDNING hemma, på jobbet eller på någon annan plats?
Du väljer din arbetsmiljö och utbildningen följer med.
Ingenting är omöjligt när du tar till dig kunskaper online.
Se fördelarna med kompetensutveckling i form av interaktiv
onlineutbildning. Ett utmärkt flexibelt alternativ att lära sig
nytt och passar för dig som inte har möjlighet att delta på en
ordinär klassrumskurs.
Genom att titta på på befintliga kurser och arbeta om
innehåll och koncept skapar vi mer nytta för dig som kund.
Du tar till dig kunskaperna via film, grafik och uppgifter
samtidigt som du jobbar tillsammans med en ämnesexpert.
Kurserna är innehållsmässigt byggda från grunden.
Läs mer om utbildningarna på www.learnlab.nu

AFFÄRSOMRÅDESCHEF: Christofer Eriksson
Tel 031- 350 55 00, 0765-27 55 02.
E-mail: chre@teknologiskinstitut.se
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Inom varje
område finner du många
utbildningar. Läs om
kursinnehåll och datum
på vår webbsida.

MÖT UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
MED RÄTT UTBILDNING.
Utbildningsområden
• Bygg

• Skola och utbildning

• Ekonomi, inköp och logistik

• Utbildningar inför cerifiering samt

• Elteknik
• Energi och fastighet
• IT- och datarelaterade utbildningar
• Marknad och kommunikation
• Medicinska gaser, kemi och

diplomutbildningar
• VVS
• Vård och omsorg
• Övriga tekniska utbildningar
• Övriga utbildningar

laboratorieteknik
• Offentlig administration
• Projekt och ledarskap
• Samhällsbyggnad

Vilken blir din
nästa utbildning?

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA DIG.
VÄLKOMMEN TILL TEKNOLOGISK INSTITUT!
HAR DU FRÅGOR eller önskar rådgivning?
Tveka inte att kontakta oss. Inom respektive utbildningsområde
har vi personal som hjälper dig med just ditt ärende.
Om du är intresserad av en specifik kurs, konferens eller onlineutbildning,
besök gärna vår webbsida. Sök fram utbildningen och du finner uppgifter
till säljare/utbildningsrådgivare eller projektledare – för direktkontakt.
De flesta av utbildningarna – både kurser och konferenser, är förlagda i
Stockholm och Göteborg, där vi också har våra kontor. Många kurser har
också genomföranden på fler orter.
Vi ser mycket fram emot att vara din utbildningspartner nästa gång du
behöver värdefull vidareutbildning. Idag, imorgon och i framtiden.
Du når oss via telefon och mail.

Teknologisk Institut AB
Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg
Warfvinges väg 45, 112 51 Stockholm
www.teknologiskinstitut.se
info@teknologiskinstitut.se

Välkommen!

031-350 55 00

BOKA DIN PLATS I GOD TID

www.teknologiskinstitut.se
info@teknologiskinstitut.se
031-350 55 00

Teknologisk Institut AB
Drakegatan 7, GÖTEBORG
Warfvinges väg 45, STOCKHOLM
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KURS

KONFERENS

ONLINEUTBILDNING

