
Blommenhof Utbildning

Vi hjälper dig
hitta rätt 
utbildning



Vi hjälper dig!

BOKA
UTBILDNING

HA KOLL
PÅ FÖRETAGETS

KOMPETENSER



Vi hjälper dig boka

DIN NÄSTA UTBILDNING

• Våra kurstillfällen

• Webbutbildning

• Företagsanpassad utbildning

All utbildning går att få på distans under pågående pandemi.

– rätt utbildning gör skillnad 



Våra kurstillfällen

25 kursstarter i höst

• Krav- och säkerhetsutbildning

• Kompetenshöjande utbildning

• Nyköping, Norrköping och på 
distans 



Vår webbshop

Kvalitetssäkrad webbutbildning

• Innehåll och pedagogik

• Smart

• Skylift och truck med 
uppkörning



Företagsanpassad utbildning

Rätt utbildning gör skillnad

• Säkra ditt utbildningsköp

• Spar tid och pengar

• Vi KAN utbildning

• Slipp administration



Vi hjälper dig med kontroll

KOLL PÅ FÖRTAGETS KOMPETENSER

• Kompetenssystem 

• Utbildningsavdelning

• Administrativt stöd



Dags för digital kompetenshantering. Skapar trygghet och ordning för företaget och medarbetaren!

• Samla företagets kompetenser och utbildningsbevis i molnet

• Förenklar er utbildningsplanering 

• Lätt att hålla reda på anställdas utbildningar och förfallodatum

• Digitala körtillstånd direkt i telefonen

• Säkra att personalen har rätt behörighet och kompetens

Kompetensvy ger er full kontroll på alla utbildningar 
som skall dokumenteras, repeteras och planeras.

Redo att prova? 

Boka en visning idag 

fr. 390:-/mån



Din utbildningsavdelning

En kompetent kompis för alla era utbildningsfrågor

Idag ger vi utbildningsservice till 6 företag i Sverige; 

• Fri support och stöd i alla utbildningsfrågor

• Stötta företaget med utbildningslösningar 

• Lagefterlevnad 

• Vi hjälper dig med utbildningshantering och administration 

- det känns tryggt



• Personlig utveckling - Coaching

• Second Opinion - Rekrytering

• Föreläsning - Får man bete sig hur som helst?

• Workshop - Vinnande team

• Ta pulsen - På din arbetsplats

Camilla Carlsson är certifierad handledare i DISC PulsAnalys sedan 2008 och har lång erfarenhet och 
stort intresse för andra människors utveckling och välmående.



Blommenhof Utbildning har sedan 2005 förmedlat, anpassat och 

skapat utbildning till stora och små företag i hela Sverige. Med över 

17 års samlad kompetens i bagaget stöttar och guidar vi dig från 

första samtalet till genomförd utbildning. 

Vi gör jobbet - vi gör det roligt!

Din kompetenta kompis!

info@blommenhofutbildning.se | 0155 - 20 10 00


