JOBBSKUGGNING | KOMPETENSMÄKLARE
Namn på organisation:

Hemsida:

Uddevalla kommun, Tillväxtavdelningen

uddevalla.se

Uppgiftslämnare/kontaktperson
Namn:
Roll:
Mailadress:
Telefon:

Typ av organisation:

Anneli van Roijen

Utbildning/skola: ✔

Kompetensmäklare

Näringslivsenhet: ✔
Arbetsförmedling/NAV:

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Kommunalförbund/region:

0522-696149

Stad/kommun/land:

Annat:
Uddevalla/Uddevalla kommun/Sverige

Antal kommuninvånare i området ca:
Antal kompetensmäklare/konsulenter:

55 000
1

Inom KOBRA arbetar vi med:
Behovsinventering: ✔

Analys: ✔

Behovsbaserad utbildning: ✔

Beskrivning av vår verksamhet:
Hur är vi organiserade

Vad är vår basverksamhet

Tillväxtavdelningen tillhör
Kommunledningskontoret, som
lyder direkt under
Kommunstyrelsen i Uddevalla
kommun.

Tillväxtavdelningen ska skapa
hållbar tillväxt och medverka till
god samhällsbyggnad genom
livslångt lärande och en
idéskapande, nytänkande miljö.

Strategisk kompetensförsörjning är
organiserad utifrån funktionerna;
- Kompetensmäklare
- Kompetensstrateg
- Utbildningssamordnare
- Utbildningsledare
- YH-samordnare.

Genom att stimulera till
utveckling, samverkan och
engagemang, utvecklas ny
kompetens, en välmående och
delaktig befolkning samt ett
starkt näringsliv.

Vilka är våra fokusområden
utanför KOBRA

Tillväxtavdelningen
fokuserar på:
• Näringslivsutveckling
• Maritim utveckling
• Tillväxtprojekt
• Strategisk
kompetensförsörjning
• Folkhälsa

Detta kan vi erbjuda om DU
besöker oss

En spännande
avdelning med fokus på
utbildning och
utveckling. Här finns
många olika
kompetenser som på
olika sätt arbetar för att
förstärka näringslivet i
Uddevalla kommun.

Våra kompetensmäklare/konsulenters viktigaste samverkanspartners och branscher är:
Företagen i kommunen inom industriteknik och besöksnäring

Uddevalla kommun internt i olika konstellationer

Företagsnätverk

Arbetsförmedlingen

Fyrbodals kommunalförbund

Detta är vi extra bra på i min organisation:

Vi är bra på att driva yrkeshögskoleutbildningar (YH) och har mångårig erfarenhet av detta. Genom
att koppla samman utbildning med behov som kommer fram i våra kontakter inom näringslivet i
Uddevalla kan det utmynna i konkreta utbildningar hos oss eller i någon annan aktörs regi.

Detta är vi extra intresserade av att byta erfarenheter kring med andra kompetensmäklare/konsulenter:
Hur får ni företagen intresserade i det ni gör?

Hur får man företagen att avsätta tid för besök/intervju?

När man har ordnat med en kurs efter behov, hur får man dit företagen?

Vilka kommunikationskanaler arbetar ni med?

Hur får man företagen att tänka strategiskt och långsiktigt?

Spara som...

Spara dokumentet med ert organisationsnamn och skicka ifyllt dokument till bjorn.granat@uddevalla.se
Det kommer sedan att finnas tillgängligt på Kobras hemsida: www.kobra.eu

