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Ledare
Vi på samsas hjärta & hjärna hoppas att ni
haft en skön sommar. Vädret har inte varit
det bästa men vi kan inte riktigt styra över
väder och vind.
Men nu på sensommarn kommer så mycket positivt som vi kan använda oss av när det
känns tungt.
Så glöm inte att ta tillvara på det som är
gratis och alltid öppet. Gå ut i naturen och
hitta er kraft så ni klara er till nästa sommar.
Ta vara på era kunskaper och hjälp var
andra att vara bäst när det gäller. Så glöm
inte att ta vara på tiden.

Vi kommer och hjälper er om ni behöver
och ni är alltid välkomna att ringa om ni behöver hjälp.

I detta nummer
 Ledare

Vi ser fram i mot ert samtal och ett framtida
samarbete så ni kan nå era mål.

 Vem är välkomna till oss?

Välkomna till oss på samsas...

 Samarbete, kommunikation och ledarskap

Daniel Welander
Ägare och Utbildningskonsult

 jobba i projekt

 Vår värdegrund
 Kontaktinfo

Jobba i projekt
Vi är intresserade att inleda sommarbete med er
som vill jobb i projektform.
Kanske ni jobbar med
ungdomar och vill göra
något kul för dem.

Vem är välkomna till oss
Samarbete, Kommunikation och ledarskap är A och O
för att kunna utvecklas. Därför erbjuder vi utbildningar
inom Samarbete, Kommunikation och Ledarskapsutveckling till.
Barnskötare/ förskolelärare
Vårdbiträden/ Undersköterskor
Elevassistenter/Elevhandledare

Personliga assistenter/ Ledsagare
Lärare/ skolledare/ specialpedagoger
Fritidsledare/ socionomer/ fritidspedagoger
Vårdare/ skötare

Samt andra yrkesverksamma inom dessa områdena
Låter detta som nåt för er så hör av er till mig på
Telefon: 0706 87 87 46
Eller på mail: Daniel.welander@samsas.net
Välkomna ….

Ett projekt kan vara stort
eller litet en dröm eller nåt
ni brinner för.
Ni kanske vill anordna en
föreläsning, kurs, evenemang eller konsert för ungdomar.
Så tveka inte ring oss vi
hjälper er att komma
igång och att dra i rätt trådar.
Välkomna till oss...

Vad hjälper er
med...
 Bemötande
 Kommunikation
 Ledarskapsutveckling

Vi hjälper er att nå era mål...
Höstbild från Snogeholm i Skåne tagen 2014...

Samarbete, Kommunikation och Ledarskap
Samsas hjärta & Hjärna HB är ett 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 ert behov.
Hör av er om ni behöver hjälp med er utbildning kickoff eller en föreläsning!

Vår värdegrund
 Hos oss är det viktigt att kundens behov av ut-

bildning och fortbildning är i centrum.

 Det är viktigt med en dialog och ett samför-

stånd mellan oss och våra kunder.
 Vi ska visa respekt mot våra medmänniskor.
 Vår verksamhet ska genomsyras av glädje,

kunskapstörst och samförstånd.

DANIEL WELANDER
Samsas Hjärta & Hjärna HB
Vanstadsv 2
270 31 Äsperöd

0706 87 87 46
daniel.welander@samsas.net
www.samsas.net

 Hos oss ska alla behandlas lika oavsett vem

de är.
 Våra utbildningar har något för både hjär-

tat och hjärnan.
 Vi värnar om vår miljö och använder så

sparsamt vi kan på dess resurser

Alla foto är tagna och ägs av Elin och Daniel Welander
ägare av samsas hjärta & hjärna HB.

Vår affärsidé
”SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA arbetar
med både HJÄRTA & HJÄRNA för ge
ert företag fortbildning, glädje och
samförstånd inom samarbete, kommunikation och ledarskap.”

Det är förbjudet att använda dessa foto och bilder i detta
utskick för eget bruk om man inte frågar först.
©samsas hjärta & hjärna HB
©Elin Welander
©Daniel Welander

