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Tel. 0479-161 10
E-post: info@osbynaringsliv.se

Följ Osby Näringsliv på Facebook och Twitter – läs mer på www.osby.nu

Visste Du att…

KALENDER

…Du kan söka efter hantverkare 
på Osby Näringslivs hemsida? Eller få 
tips på någon som kan serva bilen? 
Kanske fixa datorn?  Gå in på www.
osby.nu och klicka på  fliken Register. 
Därunder finns ett Företagsregister 
med samtliga verksamma företag i 
Osby kommun. Det går att söka på 
ort, på bransch eller fritext, exempel-
vis badtunna!

HANDELSBANKEN - information
Vad kan ett företag vara värt?
PwC informerar.
Datum: Torsdag, 8 Juni
Tid: 18:00 - 
Plats: Handelsbanken Osby
Kontakt: Henrica Lorentsson 
0479-63221

Osbys alla restauranger med 
Dagens, är samlade på ett och 
samma ställe. 
Gå in på www.osby.nu, scrolla 
ner till botten av sidan och klicka 
på ”Veckans lunch”

Projektet pågår under 2017 och har nu kommit ungefär halvvägs. Tolv deltagare har nu haft fem intensiva 
utbildningsdagar samt individuell coaching vid några tillfällen. Utbildningen syftar till att bidra till deltagar-
nas utveckling så de kan ta ett större ansvar i sina organisationer. Tanken är också att projektet ska bidra till 
att bygga nätverk mellan deltagarna.

Osby Näringslivs projekt ”Unga chefer”

Martin Persson, Newmans VVS och Mats Åhlander. Högskolan Kristianstad.

Unga chefer drivs ihop med Hög-
skolan i Kristianstad och varvas 
med coaching ute på företagen. 
Vid dessa träffar kan deltagarna 
ta upp mer företagsspecifika 
frågor. På detta sätt hoppas vi att 
projektet kommer att göra skill-
nad ute på de arbetsplatser som 
deltagarna har. Mats Åhlander 
från Högskolan är coach och 
hans roll är att hjälpa deltagarna 
att gå från teori till praktik.

Delaktighet
Mats Åhlander som har erfarenhet 
från fyra liknande utbildningar i 
regionen lägger stor vikt på insikten 
om att jobba med alla medarbetar-
na i företaget som leder till en god 
teamkänsla.
-  Coachingen har tre steg, själv-
bilden, teamet och verksamheten. 
Lyssna på de anställda, visa respekt, 
samarbete skapar arbetsglädje och 
leder till framgång, menar Mats.

Nöjda deltagare
Martin Persson som driver New-
mans VVS är en av deltagarna 
med tolv anställda i företaget.
- Jag försöker utvecklas som före-
tagsledare och ser den individuel-
la coachingen som mycket viktig.
Man omsätter teori till praktik 
i just mitt företag, berömmer 
Martin Persson.


