Det här är vi
Om oss
SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA arbetar
med både HJÄRTA & HJÄRNA för ge
ert företag fortbildning, glädje och
samförstånd inom samarbete,
kommunikation och ledarskap.

Kontakta oss
Vi använder oss av naturen och friluftsliv för
att få er att växa…

Vem är samsas hjärta &
hjärna
Samsas hjärta & Hjärna HB är ett litet
företag som specialiserat sig på
utbildningar, kickoffer och
föreläsningar.
Vi vänder oss till verksamheter och
företag inom barnomsorg, skola, LSS,
vård, föreningar/organisationer men
även privata företag inom andra
områden och privatpersoner.
Vi erbjuder kompetensutvecklande
utbildningar med inriktning på
samarbete, ledarskap och
kommunikation.
Vi skräddarsyr aktiviteten så den
passar er verksamhet och era behov.
Hör av er om ni behöver hjälp med er
utbildning kickoff eller en föreläsning!

Telefon: 0706 87 87 46
E-post:
daniel.welander@samsas.net
Webb: www.samsas.net

VI BYGGER EN BRO SÅ
NI KAN TA ER ÖVER HINDER
OCH SVÅRIHETER.

SAMSAS
HJÄRTA &
HJÄRNA HB
Samarbete,
Kommunikation
Ledarskapsutveckling

Samarbete, Kommunikation och
ledarskap är A och O för att kunna
utvecklas. Därför erbjuder vi
utbildningar inom Samarbete,
Kommunikation och
Ledarskapsutveckling till.

"Ledaren är den våg

Det kan vara
svårt att forcera
hinder utan
hjälp….
Vi hjälper er att nå era behov
och utvecklas i rätt
riktning…..
SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA
föreläsningar och utbildningar i syfte att
öka kunskapen om varandra.
Vi utgår från ledorden samarbete,
kommunikation och ledarskap som ska
genom syra all vår verksamhet.

Vi vänder oss till verksamheter och
företag inom barnomsorg, skola, LSS,
vård, föreningar/organisationer samt
privatpersoner.
Vi skräddarsyr utbildningen så den
passar er verksamhet och era behov.

Vi vill att ni ska nå toppen och utvecklas
tillsammans…

som driver skeppet

Låter detta bra?

framåt". - Leo Tolstoj

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.

Vem är välkomna till oss?

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.

Barnskötare/ förskolelärare
Vårdbiträden/ Undersköterskor
Elevassistenter/Elevhandledare
Personliga assistenter/ Ledsagare
Lärare / skolledare/
specialpedagoger
Fritidsledare/ socionomer/
fritidspedagoger
Vårdare/ skötare
Samt andra yrkes verksamma inom
dessa områdena……

Då ses vi på föreläsningen eller
eventet vi ser fram emot ert
samtal….
Välkomna……..
Daniel Welander
Utbildningskonsult/ Ägare

