
STORK - ”Att leda i förändring”

STORK baseras på identifierade utmaningar som tillverkningsföretagen står inför. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, strategiska 

inköp- och affärsmodeller samt öka kompetensen beträffande nya möjligheter och tekniker för sälj- och affärsutveckling i en global digitaliserad miljö.

Att leda i förändring är det fjärde och sista av projekt STORK:s utbildningspaket. Utbildningspaketen bygger på identifierade utmaningar och 

omfattande kartläggningar som projektet genomförde under planeringsfasen.

Ledningen utgör verksamhetens stabila grund. Ju mindre ett företag är desto fler roller och funktioner får en ledare ta på sig. Detta 

kräver större krav på en mindre sårbar uppdelning och en starkare och mer stabil resursfördelning. Hur ser det ut på ditt företag och 

vilka insatser är lämpliga för just er organisation?

Samtidigt ökar omvärldens påtryckningar i form av digitalisering och ändrat förhållningssätt till kunder och leverantörer. Företagets 

ledning och styrelse ska visa väg för sin verksamhets framtida mål. Detta i kombination med att lägga ansvar på sina anställda, 

uppmuntra och stötta. Som stöd för utveckling hos er och framför allt för att hjälpa era chefer och ledare att göra en egen förflyttning 

och utvecklas har vi i projektgruppen tagit fram ett antal utbildningar och insatser. De olika utbildningarna vänder sig till alla som på 

något vis har chefs- eller ledaransvar på företaget. Samtliga utbildningar under hösten är fristående och kompletterande information 

med fastställda datum kommer att kommuniceras ut direkt efter vår sommarsemester. 

Under hösten så kommer vi även köra några av våra mycket uppskattade moduler från vårens utbildningsresa. Vi kommer att gemoföra 

samtliga dessa tillfällen som fysiska utbildningar och för er som kände att man missade någon av dessa uppskattade utbildningar så 

kommer här alltså ytterligare en möjlighet. Missa inte heller tillfället att anmäla er till vår populära Excelutbildning. Dessa är främst 

digitala utbildningar men avslutningsdagen genomförs fysiskt på plats på Träcentrum i Nässjö samt på IUC Kalmar.

Hela projekt STORK vill härmed tacka alla våra deltagare, företag och andra inblandade - ingen nämnd ingen glömd, för en inspirerande 

och givande vår.

Ledarskapsutbildning, 3 dagar (Kronoberg)
Utbildningen är en del i deltagarens egen utvecklingsprocess 
och konceptet ger stöd för en ökad trygghet i din ledarroll i 
vardagen.
Dag 1: 31 augusti Ljungby 
Dag 2: 1 september Ljungby
Dag 3: 29 september Markaryd
Anmälan: klicka här.

Ledarskapsutbildning, 3 dagar (Kalmar/ Jönköping)
Utbildningen är en del i deltagarens egen utvecklingsprocess 
och konceptet ger stöd för en ökad trygghet i din ledarroll i 
vardagen.
Dag 1: 8 november Vimmerby (startar kl:09.00)
Dag 2: 9 november Vimmerby
Dag 3: 28 november Vimmerby (startar kl:09.00)
Anmälan: klicka här.

Social hållbarhet
I denna utbildning får du en förståelse för vad som inkluderas i 
social hållbarhet samt varför och hur företag arbetar med det.
Utbildningen inleds med ett digitalt inspirationsseminarium den  
24 augusti, kl:14.30-15.30.
23 september kl:09.00-15.00 Kalmar
7 oktober kl:09.00-15.00 Ljungby
21 oktober kl:09.00-15.00 Nässjö
Föreläsningen slutar kl:15.00 men kursledaren är tillgänglig till 
16.00 vilket ger möjlighet till frågor och enskilda samtal.
Anmälan: klicka här.

Leanspel
En upplevelsebaserad övning framtagen i syfte att öka förståelsen 
för hur resursfördelning och bra kommunikation kan driva på 
förbättringsarbetet i er organisation mot en optimerad verksamhet.
27 september kl:08.30-16.30 Ljungby
11 oktober kl:08.30-16.30 Ljungby
25 oktober kl:08.30-16.30 Ljungby
Anmälan: klicka här.

Omvärldsanalys
Digitalt inspirationsseminarie 9 november kl:15.00-16.00 
Workshop (4 timmar) 11 november kl:08.30-13.00 Ljungby
18 november kl:08.30-13.00 Kalmar
Anmälan: klicka här.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDHLMM4FydKgT-LAz5ocUvhVD_7w4nMX9XEeiqtN6GgfbTcQ/viewform
https://forms.gle/prr6YX5tSJJkPGaj8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekbOWNA07KP8i9I05CXKYtPTpExGMdZaUH1KG5hhtw3SVS-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgvu1Ak70-MI3b2en0k6vk6lnI7nc6WIr-liHsr3akD-kIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7wjrUz4-lXmgusFQJTwYcVCBPyh08ayHY56MqYo1qy1YbAA/viewform


STORK - ”Att leda i förändring”

STORK baseras på identifierade utmaningar som tillverkningsföretagen står inför. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, strategiska 

inköp- och affärsmodeller samt öka kompetensen beträffande nya möjligheter och tekniker för sälj- och affärsutveckling i en global digitaliserad miljö.

Cirkulär ekonomi, nya krav och nya utmaningar, 
hållbara leveranskedjor, uppförandekod Leverantörsaudit, 
uppföljning och KPI:er inom hållbarhet
Denna heldagsutbildning ger en djupare kunskap inom ämnet. 
Gick du den digitala utbildningen i våras är detta ett utmärkt 
tillfälle för fördjupning.
8 november kl:08.30-16.30 Växjö
Anmälan: klicka här.

Avtalsskrivning
27-28 oktober kl:8.30-16.30, Vimmerby
Anmälan: klicka här.

Förhandlingsmetodik
19 oktober kl:8.30-16.30, 
Epic – Innovation & Technology Center, Växjö
Anmälan: klicka här.

Att leda i förändring är det fjärde och sista av projekt STORK:s utbildningspaket. Utbildningspaketen bygger på identifierade 

utmaningar och omfattande kartläggningar som projektet genomförde under planeringsfasen.

Excel - Fördjupa dina kunskaper
Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina 
Excelkunskaper med praktiska övningar som är anpassade för 
inköp. Vi kommer bearbeta data för en spendanalys i Excel, 
Power Pivot och Power Query samt visualisera den i Power BI.
15 augusti, 22 augusti digitalt och 2 september i Nässjö
26 september, 3 oktober digitalt och 21 oktober i Kalmar
Anmälan: klicka här.

Anmälan och information

Besök campusljungby.se/STORK eller kontakta oss: 

Kronoberg; Henrik Petersson, henrik@campusljungby.se, tel: 070-52 26 076

Kalmar län: Helena Tinnert, helena.tinnert@iuc-kalmar.se

Jönköpings län: Kristina Thibom, Kristina@tracentrum.se

Deltagandet är kostnadsfritt och ingår i erbjudandet för STORK, men kräver att företaget är anslutet till projektet.

Moduler från vårens utbildningsresa 

Excel - Fördjupa dina kunskaper

Slutkonferenser
10 november Kalmar
24 november kl:12.00-16.00 Ljungby
Mer information kommer i början av oktober då även anmälan öppnas.

Avslutning

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAUVzXiyfx77wOuwLqIylD5ZNmiTqhEA7ZuGR_xI47bpo3_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ0N4wc-1bRA42T47DVK4_i7inHgNeRxTr_hvCTI6Q66JVxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFydefjPHXCdGk3fzXDCR-dTl9uKU7DdtOvvHmtL-taWjxjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaE2wnKijT-TRa9K7XIMLIEb4ti4iiuu7WAhHB9ddC94-Geg/viewform

