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Skogsindustrin

Det livslånga lärandet
med Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle har en viktig roll att fylla
för att utveckla arbetslivet i regionen.
Förutom att tillgodose företagen med
kompetent personal, vidareutbildar vi
många som redan är yrkesverksamma.

Vi anpassar utbildningen
efter företagets behov
För företag som ser att flera anställda har liknande behov
och önskar att kursen anpassas i innehåll, omfattning
eller längd är en lösning att köpa en uppdragsutbildning.
Högskolan arrangerar också öppna uppdragsutbildningar
där kurser skräddarsys för arbetslivets behov och där det
finns plats för deltagare från olika arbetsgivare, vilket i sig
skapar viktiga nätverk mellan deltagarna.

Exempel på utbildningar
Flexibelt och intressant kursutbud
Vid Högskolan finns kurser som går på halv- eller kvartsfart och/eller på distans. Dessa faktorer underlättar för
den som vill utveckla sin kompetens genom studier
i kombination med ett arbete. Flera av kurserna är
blandade med yrkesverksamma och heltidsstuderande.

Högskolan i Gävle erbjuder utbildningar inom teknik,
ledarskap, ekonomi, juridik, friskvård och flera andra områden. Med hänsyn till skogsindustrins behov presenteras
här några kurser som kan vara till nytta för tillväxt och
hållbar utveckling inom branschen och regionen.
Mer information och fler kurser finns på www.hig. se

kurser

 Cellulosateknik 7,5 hp
 Pappersteknik 7,5 hp
 Materialteknik och träbearbetning 1 7,5 hp
 Trä i tiden 6 hp
 Automatiserad produktion 7,5 hp
 CAD och produktutveckling 7,5 hp








Distributionslogistik 7,5 hp
Industriell miljöledning 7,5 hp
Industriell organisation 7,5 hp
Kvalitetsstyrning, distans 7,5 hp
Kvalitetsutveckling 7,5 hp
Logistik (distans) 7,5 hp
Produktionslogistik 7,5 hp

 English Language Structure 7.5 cr
 Affärsutveckling 1 – företagsetablering 7,5 hp
 Entreprenörskap A – Kreativitet och idéutveckling 7,5 hp











Ekonomisk styrning och analys 7,5 hp
Ledarskap 1 – grundläggande begrepp 7,5 hp
Ledarskap 2 7,5 hp
Marknadsföring 1 7,5 hp
Marknadsföring 2 7,5 hp
Sälj- och Affärsmannaskap 7,5 hp
Säljteknik och Etik 7,5 hp
Verksamhetsstyrning 1 7,5 hp
Verksamhetsstyrning 2 – Moderna koncept 7,5 hp

 Hälsofrämjande arbete ur ett hälsoekonomiskt
perspektiv 7,5 hp






Beslut och risk i teori och praktik 1 7,5 hp
Beslut och risk i teori och praktik 2 7,5 hp
Mätnings- och värdeteori, distans 7,5 hp
Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 7,5 hp
Teorier och verktyg för komplexa beslut 2 7,5 hp

För mer information om kursinnehåll samt eventuella förkunskaper eller behörighetskrav finns kompletta beskrivningar på http://utbdb.hig.se/webkat/
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