Februari 2019

R å d g i v n i n g a r, u t b i l d n i n g a r o c h s t ö d f ö r l a n d s b y g d s u t v e c k l i n g
Länsstyrelsen erbjuder rådgivningar och
utbildningar för dig som driver eller är
anställd i en livsmedelsbutik eller en
bensinstation eller annat serviceställe på
den halländska landsbygden på orter
med färre än 3 000 invånare. Du kan
även söka stöd för investering i butiken.
Det finns flera olika rådgivningar och
kurser att gå, lite längre ner och på baksidan ser ni vilka som finns just nu. För
mer information se separata inbjudningar som är bifogade. Alla våra kurser och
rådgivningar hittar du också på vår webb www.lansstyrelsen.se/halland
Hur får du en säker butik?
Rådgivningarna sker ute i butiken med butikschefen och personal om man så önskar.
Rådgivningen är på fyra timmar och man kan få rådgivning inom fyra olika områden:
•

Rån och stöld

•

Lås och larm

•

Brandskydd

•

Skadedjur

Att ha en säker butik är helt avgörande för att få lönsamhet i sin verksamhet. Minsta svinn tär på ekonomin
och man måste sälja mer för att kompensera för svinnet. Tveka inte att anmäla dig till rådgivningarna, de
kan vara helt avgörande för din lönsamhet. Vi planerar även att börja erbjuda rådgivning om matsvinn.
Kurserna och rådgivningen är delvis finansierade av Landsbygdsprogrammet och anordnas i samarbete med
Länsstyrelsen i Hallands län.
Anmälan och frågor: Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Mer info på baksidan!

Rådgivning om

Nya jobb

Marknadsföring på sociala medier
Att arbeta med sociala medier är nyckeln för tillväxt och utveckling för alla företag idag. På vår
rådgivning får ni lära er allt ni behöver veta och lite till för att lyckas på sociala medier. Rådgivningen erbjuds både som enskild rådgivning och grupprådgivning, se separat inbjudan.

Rådgivning om

Nya jobb

Ledarskap, kommunikation och organisation
Rådgivningen ger dig nya verktyg och fler perspektiv på ditt ledarskap. Du får råd om förutsättningar för lönsam tillväxt i ditt företaget genom att: utveckla ledarskapet, stärka verksamheten
med motiverade medarbetare, se över arbetsmiljön och bli bättre på att formulera företagets budskap. Rådgivningen erbjuds både som enskild rådgivning och grupprådgivning, se separat inbjudan.

Utbildningar och rådgivning inom

Nya jobb

Livsmedelshygien och HACCP
•

Grundkurs i Livsmedelshygien, endagars kurs eller webbutbildning

•

HACCP i praktiken, tvådagars kurs och/eller rådgivning i praktiken

Kurserna ger dig som hanterar och säljer livsmedel grundläggande kunskaper om
livsmedelshygien. Rådgivningarna hjälper dig att göra rätt på din anläggning. Mer
information om kurser och rådgivningar finns på bifogat blad.

Stöd till investeringar inom service på Landsbygden
Investeringsstöd kan sökas för att behålla och utveckla den lokala servicen i
dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och andra servicepunkter på landsbygden. Du kan
söka för olika investeringar, se separat information. Intresset för stödet är stort och just nu är allt
uppbokat men nya medel kan skjutas till, därför bör ni söka om ni tänker göra investeringar. Se
mer information på medskickat informationsblad.

Kurserna och rådgivningen är delvis finansierade av Landsbygdsprogrammet och anordnas i
samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län.
Anmälan och frågor: Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

