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Uppdragsstart	  –	  Att	  lyckas	  som	  konsult	  
	  

Du	  har	  precis	  fått	  reda	  på	  att	  du	  ska	  starta	  ett	  nytt	  uppdrag.	  Du	  är	  inspirerad	  och	  vill	  komma	  
igång	  så	  snart	  som	  möjligt,	  men….	  Vad	  ska	  du	  göra	  först	  och	  framför	  allt	  hur	  ska	  du	  göra	  det?	  
Som	  konsult	  är	  viktigt	  att	  du	  snabbt	  kommer	  in	  i	  ditt	  arbete	  och	  styr	  över	  ditt	  uppdrag.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Utbildning	  
	  
Utbildning	  ger	  dig	  ett	  systematiskt	  angreppsätt	  för	  de	  två	  första	  viktiga	  veckorna	  på	  ditt	  
uppdrag	  med	  betoning	  på	  att	  göra	  rätt	  saker	  först,	  men	  även	  stor	  vikt	  ligger	  i	  att	  lära	  sig	  
hur	  du	  sedan	  gör	  dessa	  saker	  rätt.	  Vi	  går	  igenom	  saker	  att	  tänka	  på	  som	  konsult,	  hur	  man	  
som	  konsult	  agerar	  i	  olika	  situationer	  samt	  hur	  man	  hanterar	  att	  man	  sitter	  på	  flera	  stolar.	  
	  
	  

”Du	  får	  ingen	  andra	  chans	  att	  göra	  ett	  första	  intryck.”	  
	  
	  
Under	  utbildningen	  går	  vi	  bland	  annat	  igenom:	  

! Förberedelse	  innan	  uppdraget	  börjat	  
! Skapa	  en	  strategi	  för	  de	  två	  första	  veckorna	  
! Använda	  tankesätt	  som	  underlättar	  en	  uppdragsstart	  
! Visualisera	  prioriteringar	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  ditt	  uppdrag	  
! Förstå	  och	  förankra	  din	  uppdragsbeskrivning	  
! Lär	  dig	  organisationen	  och	  skapa	  ditt	  eget	  nätverk	  	  
! Skapa	  dig	  ett	  personligt	  varumärke	  	  
! Hur	  man	  kan	  dra	  nytta	  av	  sitt	  konsultföretag	  i	  sitt	  uppdrag	  
! Avstämning	  med	  uppdragsgivaren	  efter	  fyra	  veckor	  
! Spelregler	  som	  konsult	  

	  
	  
Längd	   	   En	  heldag	  alternativt	  två	  halvdagar	  
Lokal	   	   Hos	  kund	  eller	  i	  våra	  lokaler	  i	  Torslanda	  
	  

Testutvecklare	  
Vi söker en testutvecklare 
som ska arbeta med 
utveckling av mekaniska 
tester för handhållna 
produkter. I uppdraget 
ingår att ta fram nya test- 
och provningsmetoder. 
Testerna ska analyseras, 
uppmätas, utvärderas 
och utvecklas vidare i takt 
med att produkten 
utvecklas. 	  


