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Nu har webbföretaget Kunskapsbanken och Volvo Group tecknat avtal om utbildning för de
anställda inom företaget. Utbildningspaketet kommer att ge Volvoanställda möjlighet att på ett
lustfullt sätt ”lära sig att lära” via Internet. Eftersom Kunskapsbanken erbjuder korta kurser på
nätet inom alla kategorier ser man att avtalet kan vara ett erbjudande till alla
informationshungrande inom Volvo Group.
Kunskapsbankens idé är att producera kurser som är lättillgängliga och pedagogiskt tydliga vilket
passar väl för större företag med olika nivåer av kompetenser.
Kunskapsbankens utbildningspaket omfattar i grundkonceptet över 50 kurser. Samtliga är
producerade för att ge den studerande kompetensutveckling inom områden som annars faller
under begreppet ”kunskap ur livets universitet”.
Eller vad sägs om kurser som ”Att leda föreningsmötet”, ”Utvecklingssamtalet”, ”Belysning på
jobbet”, ”Sitt rätt vid datorn” eller ”Sluta röka”.
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Detta är ett bra sätt för de anställda att lära sig hantering av kunskap och kursmaterialet på nätet
och eftersom man kommer åt Kunskapsbanken vare sig man är hemma på jobbet eller på en
flygplats, kan man på ett enkelt sätt utbilda sig och således lära sig att lära via nätet, säger Anki
Almsenius på Volvo.
Vi har länge arbetat med Volvo för att genomföra denna affären, och det känns roligt att äntligen
komma i hamn, säger Arnstein Njåstad VD för Kunskapsbanken och fortsätter; Det har varit
ganska trögt på e-learningmarknaden sedan IT-boomens slut. Nu börjar det dock röra ordentligt
på sig och eftersom vi levererar en komplett miljö med innehåll verkar konkurrens saknas på
marknaden.
Om Företaget, Kunskapsbanken
Kunskapsbanken är ett Karlskronabaserat e-learningföretag som levererar korta kurser på nätet
om saker som kan vara bra att kunna på jobbet och på fritiden.
I dagsläget har mer än 50 000 användare kunnat ta del av det växande kursutbudet.
Kunskapsbanken ägs till 100% av Nordic Industry Consulting AB.
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