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Vem är vi?
Vi är ett nystartat företag som specialiserar oss på utbildningar och event. Vi på SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA
ordnar föreläsningar och utbildningar i syfte att öka kunskapen om varandra.
Vi vänder oss till verksamheter och företag inom barnomsorg, skola, LSS, vård, föreningar/organisationer samt
privatpersoner.
Vi erbjuder kompetensutvecklande utbildningar inom
samarbete, ledarskap och kommunikation till din personal och dina medarbetare. Vi skräddarsyr utbildningen
så den passar er verksamhet och era behov.
Vi försöker att hålla konkurrens kraftiga priser på våra
utbildningarna. Detta så att ni har råd att skicka er personal så de kan utvecklas.

Daniel Welander ägare och utbildningskonsult
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Vad erbjuder vi?

Utbildning är ett viktigt steg för att kunna utvecklas

Vem vänder vi oss till?
Vi erbjuder kompetensutvecklande utbildningar till din
personal och dina medarbetare. Vi skräddarsyr utbildningen så den passar er verksamhet och era behov. Vi
försöker att hålla så låga priser på utbildningarna så
långt det nu går. Detta så att ni har råd att skicka er

personal. Vi kommer satsa på personliga kurser från 15
personer och uppåt. Detta gör att man kommer närmre
kursdeltagarna och kan få alla delaktiga. Vi kommer att
erbjuda både endagskurser och tvådagskurser. Om ni
är en mindre grupp så hjälper vi naturligtvis med detta

med.
Kurserna kommer att i första hand vända sig till:
 Barnskötare
 Vårdbiträden
 Elevassistenter
 Personliga assistenter
 Elevhandledare
 Undersköterskor
 Fritidsledare
 Ledsagare
 Vårdare
 Och alla andra som job-

bar med samarbete, ledarskap och kommunikation.

Vi erbjuder utbildningar,
föredrag, föreläsningar,
projekt, kick off och
evenemang riktade till
företag, kommuner,
landsting, föreningar,
idrottsföreningar och
privatpersoner.
Med utbildningar inom
samarbete, ledarskap
och kommunikation
gjorda ur ett pedagogiskt perspektiv.
Alla våra utbildningar
ska innehålla dessa tre
ledord oavsett om man
riktar sig till personal
inom chefsposition eller
de som jobbar i personal styrkan.
Det är viktigt att alla
deltagare får vara med
och själva bidra med
erfarenheter och synpunkter under våra utbildningar.
Utbildningarna ska erbjudas till den offentliga
sektorn, föreningar och
företag som arbetar
med människor tillexempel skola och vård
men även andra företag är välkomna.

Vilka ämnen tar vi
hjälper er med….
 Bemötande
 Kommunikation
 Ledarskapsutveckling

Vi ger er balans och framtids tro…...

Vi sår ett frö så ni kan få det att gro …….

Till företag erbjuder vi skräddarsydda utbildningar
SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA erbjuder även utbildningar som vi skräddarsyr utefter

kundens behov.
Vi erbjuder bland annat följande konsulttjänster
 Hjälp att utbilda ny personal
 Fortbilda personal

 Hjälpa till att lösa samarbetsproblem och konflikter
 Pedagogiskt ledarskap
 Utforma utbildningar till företag/ verksamheter efter önskemål
 Hjälp att samordna utbildnings åtgärder och skapa ett positivt samarbete
 Hjälpa föreningar
 Ge råd och tips till olika verksamheter.

Välkomna till oss…….

DANIEL WELANDER

Låter vi som ett bra alternativ när ni ska ha en utbildning, kick off eller föreläsning. Tveka inte och

höra av er vi lämnar en offert till er så ni vet vad
det kommer att kosta.
Vi vill ha ett samarbete mellan oss och företaget
och skriver alltid ett kontrakt så alla vet vad som

gäller. Vi ser till att ta in konsulter som är kunniga
och pålästa så ni får den bästa utbildning ni kan
få. Vi fixar det ni vill ha och försöker att se till att ni
är 100% nöjda med vårt samarbete.
Då ses vi på föreläsningen eller eventet vi ser fram
emot ert samtal….
Välkomna……..
Daniel Welander
Utbildningskonsult/ Ägare
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