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Vill du få verktyg för att bli tydligare och mer effektiv 
i din kommunikation? Vad skiljer den nya ISO 14001 
standarden från den nuvarande? Vad säger den svenska 
miljölagstiftningen om miljöfarlig verksamhet, kemiska 
produkter och farligt avfall?

Under hösten har du möjlighet att gå på tre olika 
utbildningstillfällen som berör dessa frågor. Utbildningarna 
som är heldagar hålls av professionella föreläsare. Plats: 
Scandic Nord i Norrköping. 

Förkovra dig i höst, välkommen!

Agenda
8.00- 8.45 Anmälan och frukost
Utbildning
10.30 Kaffe
Utbildning
12.00-13.00 Lunch
Utbildning
15.00 Kaffe
Utbildning
ca. 16.30 Avslutning

 Pris en dag tre dagar 
 Medlem 2000 kr 5000 kr
 Icke medlem 4000 kr 7000 kr

I priset ingår fika och lunch. Ni kan vara olika personer 
som går på de olika utbildningsdagarna. Moms 
tillkommer. Meddela ev. allergi.



En utbildningsdag som ger dig verktyg för att bli tydligare och mer 
effektiv i din kommunikation. Du får lära dig din egen kommunika-
tionsstil och hur du kan bli mer flexibel i din kommunikation beroende 
på sammanhang. Du får lära dig hur du leder samtal en till en och hur 
du kommunicerar med grupper. Dagen innehåller teoripass blandat 
med egen träning.

Föreläsare: Sverker Wadstein
Sverker arbetar sedan många år med att utbilda ledare och grupper 
inom kommunikation och ledarskap. Han har stor vana att möta 
olika människor och yrkesgrupper. Han jobbar även med individuell 
coaching. Sverker driver sedan 18 år företaget Bra Relationer i Norr-
köping och sedan 3 år utbildningsföretaget Ledarbildarna i Stockholm. 
Läs mer på ledarbildarna.se

Vad skiljer den nya ISO 14001 standarden från den nuvarande. Vad 
innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt 
förbereda sig på förändringarna? Detta är frågor som vi söker svar på 
under utbildningsdagen. Vi går igenom kraven i nya ISO 14001 samt 
diskuterar hur man rent konkret hanterar förändringarna på bästa sätt. 
Utbildningsdagen varvar diskussioner, exempel samt praktiska övningar.

Föreläsare: Peter Josefsson
Peter har arbetat med revisioner och utbildningar inom kvalitet och 
miljö under flera år. Han är i grunden ingenjör och genomför revisioner 
inom flera olika branscher och har sin bakgrund inom marknads-
föring och försäljning på internationell marknad. Peter har även tidigare 
erfarenheter av att jobba i projekt inom både IT, kvalitet och miljö.
Läs mer på svenskcertifiering.se

Utbildningsdagen vänder sig till dig som vill få en övergripande 
kunskap om svensk miljölagstiftnings gällande lagar och krav. Vi går 
igenom miljöbalken med betoning på miljöfarlig verksamhet, kemiska 
produkter och farligt avfall, varvat med praktiska övningar i att läsa och 
tolka lagkrav och olika situationer.

Föreläsare: Anna Lindroth
Anna jobbar som miljökonsult på Envima AB och har erfarenhet av 
bl.a. periodiska besiktningar, upprättande av miljöledningssystem samt 
interna revisioner. Anna har ansvarat för ett flertal tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken och har därmed stor erfarenhet av tolkning av miljö-
lagstiftning och kontakter med myndigheter.
Läs mer på envima.se
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