Utbildning
som ökar din
konkurrenskraft

Optimera användningen av dina maskiner och verktyg
Handfasta tips från branschproffs
• Så
effektiviserar
du installationen
Prova
själv i vår
testbana
• Handfasta tips av branschproffs
Skräddarsydda
utbildningar och minnesvärda kick-offer
• Prova
själv i vår testbana
• Nätverka och utbyt erfarenheter
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Vi hjälper dig att
jobba smartare
Utnyttja möjligheten att fördjupa dina kunskaper och öka din konkurrenskraft. I SAB Eltekniks
utbildningscentrum genomför vi teoripass och praktiska övningar som du har stor nytta av
ute på fältet. Du lär dig att använda maskiner, redskap och verktyg mer effektivt och får ett
försprång gentemot dina konkurrenter.
Utbildning är nyckeln till framgång

Skräddarsydda upplägg

Du som är nätbyggare eller elkraftmontör kommer långt
genom att ha marknadens bästa utrustning. Men för att
få ut det allra sista ur dina produkter vinner du mycket på
att även gå en utbildning. Vi på SAB Elteknik har utbildat
många företag som efterfrågat djupare kunskaper inom
installation av fiber- och kraftkabel. Nu gör vi en bredare
satsning och vänder oss till dig som vill jobba smartare
och mer effektivt.

Utbildningsbehoven skiljer sig åt och därför kan vi skräddarsy en utbildning till dig och ditt företag. Vi sätter oss in
i er verksamhet och efter utbildningens gång står ni bättre
rustade att klara kommande utmaningar. Utbildningarna
genomförs både för större grupper och på individnivå.

Passar dig som:
• Köper nya produkter och vill optimera användningen
• Vill uppdatera och fördjupa dina kunskaper i installation
av fiber- och kraftkabel
• Är ny inom branschen och vill ha en flygande start

Gör utbildningen till en
minnesvärd kick-off
Varför inte förena nytta med nöje och besöka vår testanläggning som en del av nästa kick-off? Under utbildningen
utvecklas du och dina medarbetare i era yrkesroller samtidigt som ni har roligt och blir mer sammansvetsade. Vi syr
ihop logi och spännande aktiviteter.

Centrala delar av utbildningarna:
• Växling mellan teoripass och praktiska övningar
• Verklighetstrogna situationer i vår testbana
• Insidertips och knep som underlättar ditt dagliga arbete

Vi som håller i utbildningarna
SAB Eltekniks utbildningsansvariga har lång erfarenhet och dokumenterade kunskaper inom sina specialistområden.
Vi hjälper er till en lyckad utbildning. Vill du veta mer eller boka en utbildning? Kontakta oss på 0651-760 790.
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Här genomförs
utbildningarna
Utbildningarna hålls i
vårt utbildningscentrum i
Överlida i Västergötland.
Här är miljön perfekt
och förutsättningarna
optimala. Vi kan också
genomföra utbildning på
plats hos våra kunder.
Hör av dig så hittar vi ett
upplägg som passar dig
och ditt företag.

SAB Elteknik är specialister
på fiber- och kraftkabel.
Vi erbjuder produkter och
utbildningar som underlättar
nätbyggares och elkraftmontörers dagliga arbete.

”

SAB Eltekniks medarbetare
har stort tekniskt kunnande
och utmärkt förmåga att visa
hur produkterna används på
bästa sätt.
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