Digitaalisen oppimisen edelläkävijä

Valamis Group Oy
Valamis on digitaalisen oppimisen ja työvoiman kehittämisen asiantuntija. Me uskomme, että uusimmat oppimismenetelmät yhdistettynä oikeaan
teknologiaan, designiin ja datatieteeseen on avain menestykseen tulevaisuuden työelämässä.
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Muutamia asiakkaitamme: Aalto University, NASA Epic Challenge, Copernicus, HEMA, Amadeus, Kone, THL, Webe,
Phillips-Medisize, Skolverket, iLOQ, Silta, Khalibre, Palkeet, OP, UPM, Kela, Finnvera, Finavia, Vantaa, Lounea, Tornator,
PKC Group, Sitowise, Liikennevirasto, E. Hartikainen

Ratkaisumme

Asiakkaamme

Me uskomme, että digitaalinen oppiminen mullistaa tavan jolla ihmiset
työskentelevät ja ratkaisevat 2000-luvun suurimpia haasteita. Sen
takia loimme ratkaisun, jossa oppimisteknologia, design ja datatiede
sulautuvat yhdeksi.

Asiakkaamme ovat suuria organisaatioita useilla eri toimialoilla,
kuten finanssi- ja vakuutusalalla, valmistavassa teollisuudessa ja
asiantuntijapalveluissa. Asiakkaitamme yhdistää tarve varmistaa
oman henkilöstön tai ulkoisten verkostojen osaaminen nykyisissä ja
uusissa tehtävissä.

Valamis-oppimisympäristön avulla varmistamme, että oppiminen
tukee liiketoiminnan keskeisiä tavoitteita. Ratkaisumme on kehitetty
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
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Yhteisöllisyys

Jatkuva kehittyminen

Valamis asiakkaille

Valamis työntekijälle

Olemme toimittaneet digitaalisia ratkaisuja asiakkaillemme yli 15
vuoden ajan. Me uskomme, että oppimisen digitalisaatio mahdollistaa
yritysten menestyksen digitalisoituvassa maailmassa. Valamisoppimisympäristöä on kehitetty vuodesta 2010 lähtien, ja tänä
päivänä se on yksi maailman johtavista suurille organisaatioille
kehitetyistä oppimisalustoista.
					
Valamis-oppimisympäristö on räätälöity täysin asiakkaan tarpeiden
mukaan. Me uskomme että teknologian on palveltava ihmisiä, ei toisin
päin. Valamis antaa sinun brändisi loistaa.

Olemme tunnettuja ainutlaatuisesta organisaatiokulttuuristamme. Me
uskomme että avoimuus, luottamus ja rehellisyys ovat syyt siihen,
miksi työntekijämme ovat niin sitoutuneita.
Valamis on valittu useita kertoja yhdeksi Suomen ja Euroopan
parhaista työpaikoista. Viimeisessä Great Place to Work -tutkimuksessa 95 prosenttia työntekijöistämme oli sitä mieltä, että Valamis on
erittäin hyvä työpaikka. Kasvumme on ollut nopeaa mutta vakaata, ja
se on edesauttanut meitä kansainvälistymisessä. Tuletko sinä kirjoittamaan menestystarinaamme jatkoa?
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www.valamis.com
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