Det är enkelt, vi ger Dig
kompetens och karriär!

Diplomerad Utredare genomförs …
… online via Cequred´s Utredarportal som innehåller:






Kursinformation inom olika kursavsnitt
Utbildningsfilmer
Länkar till fördjupningsinformation´
Studietips och råd

Cequred är en hängiven samhällspartner som hjälper människor,
företag och organisationer att skydda sig själva genom att överföra
kunskap och erfarenhet från skydds-, säkerhets- och räddningsexperter via moderna system och appar.

Diplomerad Utredare
(För anställda & fristående konsulter!)

Bättre förberedd, än bli överraskad!
Människor med kunskap och verktyg kan förebygga samt agera
snabbt och rätt för att minimera skador och kostnader.

"Tio par ögon, ser mer än ett par ögon! Ett par
utbildade ögon, ser mer än tio par otränade ögon!"

Vi utbildar och förmedlar
Diplomerade Utredare för
tryggare affärer!

Företagen har allt högre krav på att utreda personal vid
rekryteringar samt undersöka samarbetspartners, leverantörer och investerare innan avtalsteckning. Misslyckade rekryteringar och affärer kan bli oerhört dyrbart där
exv en felrekrytering beräknas kosta ca 700 tkr!
En Diplomerad Utredare arbetar som anställd eller konsult och genomför utredningar på människor, företag och
organisationer.

Företag behöver tryggare affärer!
Vad innebär det för Dina möjligheter?

Cequred Group AB
Wenngarns slott 443
193 91 Sigtuna
Tel: 018 44 44 600
info@cequred.se

www.cequred.se

Med ökade hot och minskade
samhällsresurser, behövs mer
utredningar för tryggare affärer!
Diplomerad Utredarutbildning!
Vi utbildar diplomerade Utredare för anställning eller uppdrag i
företag som vill skaffa sig kunskap innan en anställning, samarbete eller investering.
En dålig rekrytering kan kosta 700 000 kr och en dålig affärspartner eller investerare, kan kosta hela företaget eller många år
av konflikter!
Kursupplägg:
Kursen genomförs stegvis under tio veckor, fördelat på 8 kursblock. Du läser kursen steg för steg och blandar teori med praktiska arbeten och övningar, som Du redovisar via våra system.
Du kan även arbeta hos Din arbets- eller uppdragsgivare under
utbildningen. Du får möjligheten att fördjupa Dig efter egen vilja
och önskemål via våra system.
Onlineportalen medför att Du får tillgång till länkar till källor,
support, uppdateringar och repetition.
Vi ger Dig tillgång till kontakter och andra stödsystem som kommer att underlätta Ditt utredningsarbete och karriär. Kursen
genomförs på distans för att spara tid, pengar och miljön samt i
Din egen takt via vår Utredarportal.
Kursen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov. Läs även
mer om kursen på hemsidan!
Kursdiplom
Deltagare som fullgjort hela kursen med godkänt resultat, blir
diplomerad som Utredare. Kursdiplom skickas per post.

Innehåll Diplomerad Utredare!
ÄMNE
Inledning
Studieteknik & pedagogik
Mer om utredare & tjänster
Utredning
Uppdragsanalys
Bevisning & bevismaterial
Intervjuteknik
Rapportering
Research
Sveriges rättssystem
Offentlighetsprincipen
Människor & kriminalitet
Juridik - Grund
Bolagsformer
Immaterialrätt
Förundersökning
Affärssäkerhet
Svinnsäkerhet
Signalement
Säkerhets- & bevakningsbranschen
Droger & narkotika
Yrkesetik & moral
Prov

KURSTID
1 tim
2 tim
1 tim
14 tim
1 tim
4 tim
4 tim
4 tim
6 tim
2 tim
2 tim
2 tim
2 tim
1 tim
2 tim
1 tim
2 tim
2 tim
1 tim
1 tim
1 tim
2 tim
2 tim

Totalt

60 tim

Kursen genomförs enligt följande upplägg:








Videolektion
Bildspel
Genomläsning
Arbetsfrågor
Fördjupning
Diskussionsforum och support

Du bygger under 10 veckor, upp Din utredningsförmåga
och har tillgång till vår utredningsportal med länkar osv.
Vi ger Dig en helt unik utbildning med verktyg och
support för tryggare affärer!

www.cequred.se

