
 

Nu utvecklas ITQs förmåga att hjälpa medlemmar och andra 
intresserade att stärka sina kunskaper kring Quality Management och 
Software Engineering. Vi har tillsatt nya programansvariga och arbetar 
vidare mot vårt mål, ITQ 2.0,  som vi presenteras inom kort. 

Hälsningar 
Folke Nilsson 
Verksamhetsansvarig ITQ 

Läs mer här direkt eller klicka på länken för att läsa brevet i din webbläsare 

 

Utveckling med sommarens ljumma 
vindar i ryggen 
Under semestern får man alltid tid till att reflektera. För oss har det blivit än mer 
aktuellt i och med lanseringen av ITQ 2.0 och den nya hemsidan nu i augusti. 

Våra kurser och seminarier med övrig information finns än så länge på vår gamla 
hemsida www.itqnord.se 

Vad behövs för att hitta det bästa arbetssättet som passar er verksamhet och era 
marknaders behov? 

Det finns alltid behov av modernisering och att tänka i nya banor. Detta är också 
ett av huvudbudskapen från oss i våra seminarier och utbildningar. Givetvis kan 
man inte skräddarsy kompetensutvecklingen så att den passar alla, men målet är 
att ge kunskap och idéer som kan främja er egen organisationsutveckling. 

Förändringens vindar blåser i alla organisationer. 

Vänta inte på höststormarna! Passa på att planera in er kompetensutveckling 
redan nu medan vi fortfarande njuter av de ljumma sommarvindarna. 

Kontakta ITQ eller någon av våra programledare direkt om du vill att vi skall 
arrangera seminarier eller kurser inom områden som känns aktuella för er. 

  

Kvalitet och revision: Folke Nilsson - folken@itqnord.org 

Test: Lars Wahlberg - larsw@itqnord.org 

Configuration Management: Anders Karlsson - andersk@itqnord.org 

Kravhantering: Folke Nilsson - folken@itqnord.org 

  

Vi på ITQ önskar dig varmt välkommen tillbaka till en ny och spännande höst. 

  

Folke Nilsson, verksamhetsledare -    folken@itqnord.org 

Anne-Charlotte Mark, driftansvarig -  anne-charlotte.mark@itqnord.se 
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Kommande utbildningar 

Configuration Management - Foundation 

Stockholm, 29-30 september 

 

Configuration Management - Software CM 

Stockholm, 27-28 oktober 

 

TickITplus Foundation 
Stockholm 4-5 november 

REQB, Requirement Engineering Foundation 
Stockholm 6-7 november 

IQBBA, Business Analyst Foundation Level 
Stockholm 12-14 november 

ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing 
Stockholm, 17-21 november 

Configuration Management - Strategisk CM 
Stockholm, 24-25 november 

REQB, Requirement Engineering Advanced Level, Requirements Manager 
Stockholm 1-3 december 

Kommande seminarier 

Seminarium Vinn eller försvinn! : en guide för uthållig kvalitetsutveckling 
Stockholm, 18 Aug  

Kommunikationens 10 måsten - Vägen till resultat 
Stockholm, 26 Aug  

Seminarium Riskhantering kopplat till nya ISO 9001  

Stockholm, 16 Okt 

Seminarium Analys av nyckeltal 

Stockholm, 29 Okt 
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