heeft iets voor jou.

GRATIS

En het is nog leuk ook.
Check SAMwerkt.nl voor de cursussen en trainingen naar jouw keuze.

heeft iets voor jou.

GRATIS

Waarom? Er zijn vast dingen
die jij nog beter wilt kunnen. Op
persoonlijk vlak, maar ook op
je werk. SAM helpt je daarbij.
Met bruikbare gratis online
trainingen! Waar je ECHT wat
aan hebt. Voor privé, voor
je werk en voor je toekomst.
Leer op de manier die bij jou
past. Kijk een filmpje, lees een
magazine of doe een test.

SAM helpt je groeien

Zo werkt het:

Jezelf ontwikkelen is niet alleen leuk, maar ook
gemakkelijk. SAM helpt je daar graag een handje bij.
Daarom kun je via SAMwerkt.nl nu gratis meer dan
100 online trainingen volgen van GoodHabitz. Dit gaat
je helpen om je werk gemakkelijker te doen.

1
Ga naar www.samwerkt.nl
2 Klik op 100 GRATIS TRAININGEN
3	Je komt terecht bij GoodHabitz
4 Kies jouw training

Overal en wanneer jij maar wil
Je hebt overal en altijd toegang tot de online
trainingen van GoodHabitz. Jij bepaalt dus waar en
wanneer je de training doet. Thuis, op je werk of
lekker in de tuin. Werken aan je ontwikkeling was nog
nooit zo makkelijk!

•
•
•
•
•
•
•

Leer onderhandelen, handig bij de aanschaf
van spullen op Marktplaats
Excel, word een wizkid op je werk
Meer bereiken in minder tijd
Scrummen als een master
Brainstormen als een baas
Afkicken van social media
Te ontspannen

• Kies de trainingen die jij interessant vindt;
• Volg trainingen op je laptop of smartphone;
• Waar en wanneer jij wilt;
• 	Je kunt de trainingen altijd onderbreken
en later weer oppakken;

• 	Je krijgt een certificaat bij afronding,
lekker voor jouw CV;

• 	Elke maand komen er trainingen bij, dus hou
de SAMwebsite in de gaten;

• 	Deel jouw ervaringen met collega’s.
Zij ontwikkelen zich graag met jou mee.

SAM is een initiatief van de
Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel,
waarin werknemers- en werkgeversorganisaties krachten bundelen
om duurzame inzetbaarheid te stimuleren van vakbekwaam
personeel in de Technische Groothandel.

helpt.

SAM wordt medegefinancierd
door de Europese Unie.

