Utbildningar
Gemensamt för våra utbildningar är
samarbete med partnerföretag, jobbfokus
och individuellt stöd för personlig utveckling.
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Utbildningar

Campus Ljungby
Högskole- och universitetsutbildningar
Utbildning

Högskolepoäng

Start

Takt

Kurskod

Produktionsledning för yrkesverksamma

program, 30 hp

höst 2020

halvfart

1MT025

Digital affärsutveckling

magisterprogram, 60 hp

höst 2020

halvfart

NAFF1

Industriell ekonomi

kurs, 7,5 hp

höst 2020

halvfart

1MT026

Ledarskap i producerande företag

kurs, 7,5 hp

höst 2020

halvfart

1MT024

Material- och produktionsstyrning

kurs, 7,5 hp

vår 2020

halvfart

1MT023

Digital ekonomi och det
digitala affärslandskapet

kurs, 15 hp

höst 2020

halvfart

4IL070

Högskole- och universitetsutbildningar
specialanpassade kurser för yrkesverksamma
Utbildning

Högskolepoäng

Start

Agilt ledarskap

kurs, 3 hp

höst 2020, 3 sammankomster

Strategier för digital marknadsföring

kurs, 3 hp

höst 2020, 3 sammankomster
Finansieras via KK-stiftelsen

Utbildning

Yrkeshögskolepoäng

Start

Ansök senast

Värdeskapande logistik

400 yhp

höst 2020

15 maj

Lönekonsult med systeminriktning

325 yhp

höst 2020

15 maj

Servicetekniker

400 yhp

höst 2020

15 maj

Yrkeshögskoleutbildningar

Korta utbildningar på uppdrag
Kommunikation

Sälj

Konsulten som coach
Retorik & kommunikation
Professionella presentationer

Affärsmannaskap för icke säljare
Säljande kundbemötande
Säljutbildning - grundläggande eller
inom kundtjänst och orderhantering

Office-programmen
1-2 dagars utbildning
Alla finns som webinar via teams
Arbeta tillsammans i Teams,
Planner och Onedrive
Excel kalkylmodeller
Excel Pivottabeller
Grund & fortsättning i Excel
Grund & fortsättning i PowerPoint
Grund & fortsättning i Word
Office 365
OneNote
Outlook i flera olika varianter
PowerPoint med presentationsteknik
Sharepoint
Våra bästa Tips & tricks i Word

Projektledning
2-5 dagars utbildning
Projektledarutbildning
Projektmetodik

Kvalité och hållbarhet
Ledningssystem, internrevision,
kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ledarskap
Finns i flera varianter - från halvdagar till flera dagar
Att leda utan att vara chef
Praktiskt ledarskap – coachande förhållningssätt

Teknik - industri
Certifieringar inom Industriteknik Bas
och CNC-teknik
Ellära
Elsäkerhet
Hydraulik
Mätteknik
Pneumatik
Ritningsläsning
Verkstadsmatematik

Webbutbildningar

Webbinarier

Genom ett samarbete med Diploma utbildning
kan du via CIL välja mellan 300 olika utbildningar
inom Miljö- och hållbarhetsarbete, Affärsutveckling,
Ledarskap, LEAN och förbättringsarbete, Försäljning,
och Ekonomi.

Vi kan tillhandahålla webbinarier inom många
ämnesområden. Det pågår ett kontinuerligt arbete
med att utöka utbudet. Maila oss gärna era önskemål
om utbildningar.

Live-sändning med lärare

Tack vare att CIL är ett IUC-bolag betalar du endast
2 160 kr exkl. moms per år och medarbetare, som då
får tillgång till hela utbildningsutbudet.

Vi hjälper gärna till om era
medarbetare vill ansöka till
våra utbildningar! Tveka därför
inte att kontakta oss info@cil.se

Läs mer
www.cil.se
www.ide.resurscentrum.se

Vi vågar tänka annorlunda.
Inom ramen för Högskolecentrum Ljungby bedrivs både personlig och organisatorisk utveckling.
Vi bedriver utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Gemensamt för våra
utbildningar är samarbete med partnerföretag, jobbfokus och individuellt stöd för personlig utveckling.
Vi anordnar också kompetensutveckling för anställda i både privat och offentlig sektor. Alla utbildningar
bygger på nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.
CIL är ett IUC-bolag (Industriella utvecklingscentra) och verkar i Kronoberg, vilket innebär att vi bidrar
till utvecklingen av små och medelstora industriella företag i Kronoberg. IUC-nätverkets gemensamma
mål är att bidra till en stark svensk industri och att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Detta görs bland
annat genom organisationsutveckling i form av Produktionslyftet och Smeland samt för att främja
automatiseringen i form av Robotlyftet och teknik workshopar.

