
   

ADVANTUM KOMPETENS BREDDAR KURSUTBUDET 

MED NYTT AFFÄRSOMRÅDE – ADVANTUM HR  

Advantum Kompetens utökar sitt öppna kursprogram med att under hösten 2019 lansera ett 
femtontal specialutbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Kursutbudet växer därigenom med 
30 procent och målet är att bli en självklar partner för alla som behöver fylla på med kunskaper 
som stärker HRs och chefers roller för att skapa trygga och attraktiva arbetsplatser. Här är 
arbetsmiljö och arbetsrättsområdet en stor och viktig del i tillägg till de ledarskaps- och 
kommunikationsutbildningar som fram till nu varit basen.  

”Vi har sett att det finns en stor efterfrågan från våra kunder att utbildas och utvecklas inom 
arbetsmiljö och arbetsrätt. Att ha rätt kunskap inom dessa områden är en grundförutsättning för att 
skapa attraktiva och trygga arbetsplatser. ”säger Maria Scullman, vd för Advantum Kompetens AB. 
”Vi kan nu erbjuda en rad utbildningar som stärker både chefer och HR i dessa viktiga 
kompetensområden.”  

Här finns en bredd i utbudet. Från grundutbildningar för nya chefer till mer specifika utbildningar 
som en snabbkurs i svensk arbetsrätt för engelsktalande chefer eller arbetsmiljö för skyddsombud för 
att nämna några.  

Anette Mårs och Helene Weberyd kommer att leda arbetet med 
programmen för att hitta de vassaste föreläsarna och de mest aktuella 
ämnena. De har tidigare arbetat på Edge HR där de under flera år 
framgångsrikt byggt upp och drivit Edge HR:s utbildnings- och 
seminarieverksamhet inom arbetsrätt, arbetsmiljö och HR. De har även 
varit med och skapat Passion HR och HR goes Digital – två av HR- 
branschens största events. 

"Vi är väldigt glada att få vara med på Advantum Kompetens tillväxtresa. 
Det känns otroligt spännande att få starta upp ett nytt affärsområde och bidra med vår kompetens 
och erfarenhet".  

Med det här affärsområdet i tillägg så får Advantum Kompetens ett ännu mer komplett utbud. Vår 
ambition är att vara det självklara valet för chefer och HR när det gäller påfyllnad av kompetens inom 
näringslivet i dessa delar. 

Företagsfakta 

Advantum Kompetens AB har sen 2008 byggt upp ett allt större kursutbud inom Ledarskap och 
Kommunikation. Såväl öppet som företagsinternt.  Omsättningen år 2019 uppgår till ca 25 MSEK. 
Bolaget har representation och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och är knappt 20 anställda. 
Målet för kommande år en stark tillväxt där även digitala utbildningar genom dotterbolaget 
Kompetens Express väntas stå för en väsentlig del. Advantum HR är ett eget Affärsområde inom 
Advantum Kompetens AB. 

 

 



   

Kontaktuppgifter  

• Anette Mårs, Projektledare Advantum HR - Tel: 070-817 45 32 

• Helene Weberyd, Projektledare Advantum HR - Tel: 076-025 86 25 

• Maria Scullman, vd Advantum Kompetens AB - Tel: 073-341 40 40  

Kursprogram 

Se alla programmen här: https://www.advantumkompetens.se/hrutbildningar 

https://www.advantumkompetens.se/hrutbildningar

