HUR

håller du engagemang och kunskap på topp

?

Grupprådgivning /erfa-träffar
är svaret på denna fråga.
GrisKonsult tillsammans med Vallberga Lantmän bjuder in dig och dina medarbetare till
grupprådgivning/erfa-träffar i ämnet smågrisproduktion. Vi kommer erbjuda kontinuerlig
fortbildning jämsides med erfarenhetsutbyte.
Grupperna kommer att bestå av minst sju och förmodligen som mest 15 deltagare.
Innehållet styrs av gruppens intresse men vi kommer givetvis ha förslag och grunden är
praktisk grisskötsel. I bas utformningen finns ett rullande tema inom olika ämnesområden,
som sträcker sig över en ettårsperiod.
Vi tror på allt detta av följande orsaker






Ett klokt sätt att ge ny inspiration i verksamheten.
Ett smart sätt att få in ny kompetens till företaget.
Ett enkelt sätt att träffa andra med samma intresse.
Stimulerande erfarenhetsutbyte.
Effektiv rådgivningsform.

Vi tänker på följande sätt:
Träffar hålls vardagar mellan kl. 13 -16, 4 gånger under 2019.
Kostnaden för erfagruppen är delfinansierad av Vallberga Lantmän som även bjuder på fika.
Kostnaden är 2000 kr/person för 4 träffar ,som kommer hållas under 2019.
För detta får du en grundlig och kontinuerlig fortbildning och erfarenhetsutbyte, med de
senaste nyheterna.
Vi som håller i träffarna är Tore Elisson från Vallberga, tillsammans med mig Jessica
Sandberg Hansson GrisKonsult.
ERFA träff nr ett den 16/1-2019 kl 13.00–16.00,på Vallberga Lantmän.
Vi ser fram emot din anmälan senast 2019-01-02
Först till kvarn då vi har ett begränsat antal deltagare.
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Anmälan till ERFA träffar med första träffen 16/1-2019 .
De övriga 3 träffarna bestämmer vi tillsammans i gruppen när det
kommer passa bäst.
Ämnet denna gång är rekrytering/gyltan allt från urval, uppfödning och utfodring mm ,
mer information skickas till er som anmäler er vad ni bl.a. ska ha med till träffen.
Skicka anmälan till jessica.sandber@griskonsult.se
Viktigt är att vi får in anmälan senast 2 januari 2019.
Anmälan är bindande till alla 4 träffarna, däremot får man skicka olika deltagare/träff
från sin gård.
Gårdsnamn:
Deltagare namn:
Tfn/mobil nr:
Mailadress:
Faktureringsadress/organisationsnummer

VÄLKOMNA!
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