
EFFEKTIVE
ARBEJDSRUTINER
 – få mere tid i arbejdsdagen



Inspiration til, hvad du kan gøre, når du føler dig bagud
Konkrete metoder til at prioritere dine opgaver – planlægning og estimering
Overblik, opgavestyring og struktur
Værktøjer til at finde motivation og drive, når opgaver virker uoverkommelige
Kendskab til Outlook som styringsværktøj
Værktøjer til at strukturere din indbakke i Outlook 
Fokus på vigtig fremfor haster – planlægning på den lange bane
Metoder til at holde fokus i en hverdag med mange afbrydelser
Lær at håndtere kollegaers henvendelser 
Få styr på tidsrøvere 
Fornyet energi og overskud i hverdagen 
Kickstart dine nye effektive arbejdsvaner

UDBYTTE: 
Vi dykker ned i værktøjskassen, så I kan få de rette redskaber til en mere effektiv
arbejdsdag med overblik og overskud:

FORM:
På kurset får I masser af tid til at arbejde med værktøjerne, så I nemt kan gøre brug af
dem i jeres arbejde efterfølgende. 

Vi veksler mellem oplæg fra vores underviser og øvelser, så du får fyldt din egen
værktøjskasse med de redskaber, du finder nyttige i dit arbejde. Vi arbejder både
individuelt og i plenum, så I på holdet kan finde inspiration i hinandens tanker og
motivation.

Kurset kan afvikles både som tilstedeværelseskursus, webinar eller en kombination
efter jeres ønsker. 

KONTAKT:
bent@axello.dk 
+45 42 95 44 05

Dagspris med op til 10 kursister fra: 11.950 ,- 

Effektive arbejdsrutiner - få mere tid i arbejdsdagen

Strukturer og prioriter dine arbejdsopgaver, så du får mere tid og overskud i din
arbejdsdag. På dette kursus giver vi dig og dine kollegaer inspiration og konkrete
værktøjer til, hvordan I kan øge effektiviteten i arbejdet ved små ændringer,
prioritering og planlægning. 

Dette kursus er perfekt til jer, der har brug for metoder til at håndtere tidsrøvere og få
indsigt i, hvordan I styrer jeres personlige energi og bevarer overblik og overskud i en
travl arbejdsdag.


