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ALLMÄNT
Marknadsföringsgruppen
Vill du vara med och utveckla marknadsföringen av Axxell? Har du kunskap inom
något område som Axxell kunde ha nytta av i marknadsföringen (t.ex. sociala medier,
digital marknadsföring, digital annonsering etc.)? Anmäl i så fall ditt intresse till Maria
Pettersson, skriv också kort inom vilket område du har
specialkunnande/specialintresse inom marknadsföringen. De personer som sitter i
marknadsföringsgruppen representerar inte en enhet eller utbildning utan tillsammans
utvecklar vi marknadsföringen av Axxell som helhet. Din intresseanmälan vill jag
gärna ha senast 29.4. (Maria Pettersson)

UNGDOMSUTBILDNING
Sex & sånt
Studerandekåren i Ekenäs ordnade förra torsdagen en föreläsning för de studerande
om Sex & sånt med Suss Åhman från Folkhälsan och Dan Granqvist från radio X3M.
Studerande fick under föreläsningen ställa frågor om ämnet anonymt via sina
smarttelefoner som föreläsarna sedan besvarade. Det visade sig vara ett lyckat
koncept trots att Suss och Dan inte tidigare föreläst tillsammans. De hälsade att de
gärna ställer upp flera gånger och också om man inom andra Axxell enheter är
intresserade av att ordna något liknande är det bara att ta kontakt. För mera
information, kontakta Henriette Eriksson, handledare för studerandekåren i Ekenäs –
tfn 044-739 7431 eller henriette.eriksson@axxell.fi.

VUXENUTBILDNING
Axxells vuxendag
Material från Axxells vuxendag 13.4.2016 hittar du på intranet via denna länk
https://intra.axxell.fi/group/vuxenutbildning/fortbildningar
Lillemor Norrena

INTERNATIONELL VERKSAMHET
WorkQual- Workmentoring Within a Quality Management System
Vecka 14 deltog Tanja Halttunen, Harriet Jönsson och Mikael Blomberg i Erasmus+ KA2
projektet WorkQual:s fjärde projektmöte. Denna gång hölls projektmötet i Nantes och
värdar för mötet var Nantes Terre Atlantique. Syftet med mötet var att utvärdera och
göra förändringar i WorkQual handboken som byggts upp inom ramen av projektet.
Den engelskspråkiga versionen av handboken (är ännu under arbete) hittar ni på

WorkQual projektets hemsida https://workqual.vma.is/index.php/Partner_Meeting_4
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