Blommenhof Utbildning
Vi hjälper dig
hitta rätt
utbildning

Vi hjälper dig

BOKA

HA KOLL

UTBILDNING

KOMPETENSER

PÅ FÖRETAGETS

Vi undersöker ert behov, söker i vår utbildarbank, förankrar att vi hittat rätt och hjälper er boka kursplats hos önskad utbildningsleverantör i hela Sverige.

Vi hjälper dig boka
BOKA UTBILDNING
•
•
•
•
•

Boka kursplats i Sverige
Utbildningstillfällen i Nyköping/Oxelösund
Boka utbildare till företaget
Boka färdiga koncept och föreläsningar
Skapa utbildning till företaget

Bokning av företagsanpassad utbildning genom Blommenhof Utbildning är alltid kostnadsfri då vi arbetar på provision från våra
utbildare.
För vår hjälp att boka öppen kursplats är priset 350 kr per deltagare + kursavgift.

Vi hjälper dig med kontroll
KOLL PÅ FÖRTAGETS KOMPETENSER
•
•
•
•
•
•

Utbildningsavdelning
Kompetenssystem
Hantering av företagets kompetenssystem och intygsregistrering
Kund- och medarbetarundersökningar
Puls Analys, Jobb, Person eller Team Profil
Konsultstöd

Kompetenssystem
Med Kompetensvy får du full koll på företagets kompetenser
• Digitalisera er Excelfil

• Ger dig koll på utbildningskrav

• Koll på vem som har vilken utbildning

• För planering, för chefer och medarbetaren.

• Digitala utbildningsbevis och körtillstånd

• Fungerar OFFLINE

• Enkelt!

• Planeringsvy och rapporter

• Pling! - Systemet påminner dig om utgående kompetenser • Håll ordning på utbildningsbevis!
• APP för medarbetaren

• En billig försäkring mot dyra sanktionsavgifter och inte minst
för ditt samvete.

Allt samlat i ett system, med enkel överblick.

Vi blir din externa utbildningsavdelning
Idag ger vi utbildningsservice till 8 företag i Sverige;

Utbildningsavdelning
Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling.
Vi finns som er högra hand hela vägen från planering till kompetensregistrering av genomförda utbildningar.
•
•
•
•
•
•
•

Utbildningsplanering
Vad säger lagen
Fri support
Administration
Kompetensregistrering
Bokningsservice
Kvartalsmöte

•
•
•
•
•
•
•

Kompetenssystem
En kontakt för all utbildning
En leverantörsfaktura
Alltid 10% på våra utbildningstillfällen i Nyköping/Oxelösund
Upprättande av interna rutiner
Kontroll på utbildning
Mindre produktionsbortfall (vi utbildar även på helger och nätter)

Ta pulsen!
PulsAnalys är en beteendeanalys som bl.a. används vid rekrytering, personlig- och teamutveckling.
Personprofilen ger dig konkreta verktyg för hur du kan utnyttja dina
styrkor och förbättra dina svagheter. Baserat på DISC-teorin.
•
•
•
•
•

stöd i rekrytering
föreläsning
skapa framgångsrika team
personalutveckling
undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Konsultstöd
På uppdrag hjälper vi företag med att vara en kompetent kompis
och administrativt stöd;

•
•
•
•
•

Kompetenskartläggning
Intygsregistrering i kundens eget eller gemensamt kompetenssystem
Utbildningsplanering
Kalla deltagare och ta emot anmälan
Arbetsmiljöfrågor

En kompetent kompis!
Blommenhof Utbildning har sedan starten 2005 förmedlat, anpassat och skapat
utbildning till stora och små företag i hela Sverige. Med över 12 års samlad kompetens i
bagaget stöttar och guidar vi dig genom hela processen, från det första samtalet till
genomförd utbildning.
Varje utbildning är unik – och vi finns med dig hela vägen.

Vi hjälper dig hitta rätt utbildning!

info@blommenhofutbildning.se | 0155 - 20 10 00

