Skapa lönsamma affärer
genom friska medarbetare

Utbildning för bättre hälsa
Friskare medarbetare – Friskare företag

UTBILDNING FÖR BÄTTRE HÄLSA
•
•
  
•
  

Heldag 9-17
Ett kompendium
– övningar och recept
Uppföljning
– en månad efter avslutad kurs

För mer information och offertförfrågan:
ingela@360-halsa.se

INGELA JANLERT är entreprenören som har seglat över Atlanten under ett års tid och
varit chef över mer än 100 anställda. I båda fallen handlar det om att styra kompassen
i rätt riktning och längs vägen har Ingela blivit många erfarenheter rikare! Ingela har
arbetat inom hälsa sedan år 2004 och är grundare av företaget 360 grader hälsa. Hon
sätter kunden i första hand och kvalitetssäkrar allt hon tar sig för. Ingela har erfarenhet
av att vända ohälsosamma medarbetare till engagerade och motiverade medarbetare
som mår bra. Hon brinner för att göra världen friskare och gladare.

Kontakt
Ingela Janlert
0705-889957
ingela@360-halsa.se
www.360-halsa.se

Sociala medier

Om 360 grader hälsa

Ingelajanlert och
360 grader hälsa

Hälsa är inget statiskt tillstånd
– Vi kan alltid må bättre! 360 grader hälsa
skräddarsyr lösningar till privatpersoner
och företag inom hälsa sedan 2004.

HÄLSOMÅL

MOTION

KOST

ÅTERHÄMTNING

KROPPEN

ATTITYD

Investera i friskare medarbetare
4 Trivs medarbetarna på jobbet?
4 Är medarbetarna motiverade

Kursinnehåll
HÄLSOMÅL

och engagerade?

4 Hinner medarbetarna ta hand
om sitt välmående?

4 Hur hög frisknärvaro har
varje medarbetare?

Det är viktiga frågor att ta ställning till för att medarbetarna ska må bättre, känna mindre
stress och vara gladare. Det i sin tur leder till bättre prestationer, högre frisknärvaro och
ökad kreativitet. För att trivas på jobbet behöver både kroppen och sinnet må bra. Friska
medarbetare leder till friska företag. En utbildning för bättre hälsa kan hjälpa ert företag
i rätt riktning. Under denna inspirerande heldag om hälsa får era medarbetarna många
hjälpfulla och roliga råd om hur de enkelt kan få ett långt och hälsosamt liv. Arbeta förebyggande, det skapar god hälsa. Denna investering kommer att återspeglas på resultatet.

Efter avslutad kurs har ni:
4 En skräddarsydd hälsoplan
4 Tips för att få ett hälsosammare liv
4 Recept på nyttiga måltider
4 Avslappnings- och meditationsövningar
4 Ergonomiska övningar
4 Stretchningsövningar
4 Tips för att komma igång med träningen
4 Verktyg för att uppnå positiva attityder
4 Ett gemensamt språk om hälsa
4 Bättre förståelse för varandra

Om vi inte vet vart
vi ska kan vi hamna
helt fel. Vi går igenom
hälsomål för respektive medarbetare och
lägger upp en plan för
hur dessa kan uppnås.
Denna kurs handlar
om att sätta långsiktiga mål. Mål för livet.

KOST
Personalens kost spelar
stor roll för både effektivitet och frisknärvaro.
Att uppmuntra till hälsosam mat är därför en
viktig del inom företaget. Kost är ett mycket
abstrakt område. Vad
ska vi tro på? Det reder vi ut tillsammans!

KROPPEN
Varför äter vi och vilka
effekter kan det ge? Vi
går igenom livskedjan
och allt som kroppen
behöver för att över
leva. Vad ger energi? Får
kroppen rätt förutsättningar för att prestera
väl? Vi går även igenom ergonomiska övningar.

MOTION
Motion kan bli en
lönsam investering för
företaget i form av ökad
produktivitet. Motion
minskar även risken för
att drabbas av ohälsa,
vilket i sin tur ökar
frisknärvaron. Vi ger er
förutsättningarna ni behöver för att komma igång.

ÅTERHÄMTNING
Vi behöver alla sömn
och det vet vi. Någonting som är lika viktigt
är vila och återhämtning. Att lära sig hantera
stress, att varva ner och
att reflektera är bra för
ökad effektivitet och
fokus. I kursen går vi även igenom vad
meditation är och hur vårt sinne fungerar.

ATTITYD
Din attityd på jobbet
påverkar mer än du
tror.  Vissa dagar är det
svårare att vara glad än
andra. Varför är det så?
Du kommer med hjälp
av teori och övningar
få hjälp att hitta enkla
lösningar att vara positiv när du vill.

