
Välkommen 
som föreläsare hos oss!



Tillsammans vidareutbildar vi samhällsbyggare



Det är en lång tradition …

STF Ingenjörsutbildning har anor redan från 1860-talet. Utbildningsverksamheten 
startade på 1930-talet och 1982 ombildades STF Ingenjörsutbildning till eget aktiebolag. 

1985 bildades STF:s dotterbolag BFAB (Bygg och fastighetsbranschens 
fortbildningsinstitut AB) för särskilt fokus på vidareutbildning inom bygg och fastighet.

Sedan 1 juni 2018 ingår STF och BFAB i Fasticonkoncernen och Fasticon AB är 
moderbolag. 

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning med fokus på att rekrytera och hyra ut 
yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Kunderna finns över hela Sverige med 
lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.



… med en utveckling som går rasande fort - och som vi 
tillsammans skapar



Att föreläsa hos oss är att vara utvald

Vårt erbjudande bygger på professionellt yrkeskunnande i framkant - med utgångspunkt 
att skapa de allra bästa förutsättningar för lärande. Med ökad kunskap kan bättre beslut 
fattas som i sin tur påverkar kundföretagens effektivitet, lönsamhet, säkerhet och 
konkurrenskraft. 

Vad kräver det av dig?



Variation i teorigenomgång – samt övning som ger 
färdighet

Att besitta de teoretiska kunskaperna är bra men det är i tillämpningen som nyttan och 
värdet finns. Vi vill därför att våra föreläsare och instruktörer tillämpar en pedagogisk 
metod där teoretiska studier varvas med praktiska uppgifter som grundar sig i 
yrkesorienterade problemställningar.

Vid teorigenomgångar ska formatet anpassas beroende på om innehållet är 
kunskapsförmedling eller om avsnittet kräver interaktion och dialog. 

Under de praktiska momenten ska deltagarna ges möjlighet att reflektera över sitt 
lärande och att sätta in sina kunskaper i ett sammanhang. Med fördel tillämpas 
metodiken ”se, höra, göra” där du som kursledare visar praktiskt hur momenten ska göras 
och deltagaren sedan själv får prova under kompetent ledning.



Från kundens och kursdeltagarens utgångsläge till nästa 
nivå

Vi vill att våra kurser och utbildningsmoduler byggs med utgångspunkt för olika 
yrkesgrupper och erbjuder utveckling hela vägen – från orienterande och grundläggande 
baskunskaper till kurser med fördjupat innehåll.

Vi välkomnar föreläsare med stor erfarenhet av att hantera grupper med varierande 
bakgrund och förkunskaper. Vi vill att du ser till kundföretagets och individernas förmåga 
och anpassar efter deras individuella behov.



Nyfikenhet och ansvar för det egna lärandet

• STF Ingenjörsutbildning och BFAB är kända för att samarbeta med de erkänt bästa 
inom sitt skrå. Du är utvald som specialist för dina fackkunskaper och att du är 
uppdaterad på det senaste inom ditt ämnesområde förutsätter vi. 

• Därtill lägger vi stort fokus på att ditt budskap når fram – genom engagerande 
presentationer och ett pedagogiskt och interaktivt upplägg. Vi vill att du som föreläsare 
hos oss är insatt i pedagogiska val och presentationsteknik.

• Vi erbjuder våra kunder och kursdeltagare en variation av distributionssätt. Att kunna 
föreläsa i digitala och/eller hybrida klassrum är idag en lika självklar förutsättning inom 
de flesta av våra ämnesområden som att kunna genomföra kurser i traditionella 
klassrum. 



Uppdaterat kursmaterial och givande dokumentation

• Både vi och deltagarna har höga mål för såväl innehåll som upplägg. 

• Kursmaterialet skall presenteras i den Power Point-mall som Uppdragsgivaren 
tillhandahåller och skall upplevas såväl snyggt som pedagogiskt. 

• Dokumentationen är viktig – och bör gärna bestå av något mer än kopior av 
föreläsarpresentationen. Vi ser gärna kompletterande dokumentation, grupparbeten 
och tips på litteratur.



Den konkreta uppdragsspecifikationen

• Framtagande och uppdatering av kursdokumentation, förberedelser, 
kursgenomförande, uppföljning och efterarbete. 

• Som föreläsare, kursledare eller instruktör ansvarar du med din expertis för innehållets 
giltighet - och vid praktiska övningar för att dessa genomförs på ett säkert sätt.

• I frågor som rör kursen och under kursen uppträder du som representant för STF 
Ingenjörsutbildning och/eller BFAB.



Vi finns med från start till landning

• Vi kommer överens med dig om omfattning och innehåll, tidpunkt och längd på din 
presentation liksom om dokumentationens omfattning, utformning och utförande. 

• Vi bokar i god tid in datum för öppna kursgenomföranden och hörs löpande om 
företagsinterna förfrågningar.

• Vi marknadsför aktuellt ämnesområde och kurstitlar på ett adekvat sätt och vi ser positivt på 
att även marknadsföra dig som föreläsare hos oss.

• Vi har all administrativ kontakt med deltagare och beställare inför och efter genomförandet 
samt försäkrar oss om uppdragsspecifikationer och uppföljning av kvalitet. 

• Vid dialog om företagsanpassningar och vid själva genomförandet är du vår representant.

• Du har en kontinuerlig dialog med din kontaktperson. Som bolag delar vi också med oss av 
nyheter, inspiration och möjligheter till nätverkande. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete! Välkommen till oss!



info@stf.se
Info@bfab.se

Växel 08-586 386 00 

Besöksadresser:
Kungsbroplan 3A, Stockholm 
Östra Hamngatan 16, Göteborg
Kungsgatan 6, Malmö

Följ oss på LinkedIn: STF | BFAB

fasticon.se | stf.se | bfab.se

Kontaktuppgifter

mailto:info@stf.se
mailto:Info@bfab.se
https://www.linkedin.com/school/stf-ingenjorsutbildning-ab/
https://www.linkedin.com/company/bfab---bygg-och-fastighet/
https://fasticon.se/
https://stf.se/
https://bfab.se/
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