27. nóvember kl. 08:30 – 11:30

TÍMASTJÓRNUN og VINNUSKIPULAGNING
Skilvirk tímastjórnun Betra skipulag –> og þú klárar mikilvægu verkefnin á réttum tíma
Létt, hressandi og bráðskemmtilegt námskeið sem fær bestu meðmæli þátttakenda.

"Það er aldrei nægur tími til að gera allt... en það er alltaf nægur
tími til að gera mikilvægustu hlutina" - Hyrum Smith
Allir hafa 24 tíma á sólarhring - en sumir ná meiri árangri og koma mikilvægu verkefnunum í
framkvæmd. Lykillinn að þessu er TÍMASTJÓRNUN. Á þessu spennandi hraðnámskeiði lærir þú fjölda
áhrifaríkra ráða og aðferða í tímastjórnun sem er hægt að setja strax í framkvæmd.
Markmið námskeiðsins eru að:
- Þátttakendur fái innsýn í hvernig þeir verja tíma sínum í dag.
- Þeir læra nýjar aðferðir við markmiðasetningu og hvernig best er að koma þeim í framkvæmd
-Kennd er betri forgangsröðun og hvernig má skapa þannig tíma fyrir mikilvægustu verkefnin.
- Að læra að segja NEI þegar það á við og sýna ákveðni við ráðstöfun tímans.
- Minnka streitu, auka starfsánægju og margfalda afköst
- Ná betri árangri í daglegum störfum og í einkalífi - finna rétta jafnvægið milli vinnu og einkalífs
- Þekkja grundvallaratriði góðrar skipulagningar á vinnustaðnum
- Að losna við frestunaráráttu þegar kemur að mikilvægum málum
- Að ná markvissara samstarfi og auknum afköstum á vinnustaðnum
- Auka starfsánægju og bæta samhæfingu samstarfsfólks
- Ná tökum á tímaþjófum og truflunum á vinnustaðnum
- Að auka skýrleika og yfirsýn á vinnustaðnum...á öllum sviðum!
- Allur vinnustaðurinn samhæfi verkefni sín og starfi sem ein ÁRANGURSSINNUÐ LIÐSHEILD!

Leiðbeinandi:
Thomas Möller. Hann er hagverkfræðingur að mennt, með MBA próf frá
HR. Thomas er framkvæmdastjóri Rýmis Ofnasmiðjunnar.

Verð: kr. 9.900.- (kr. 4.950,- greitt úr Starfsmenntasjóðnum*)
Skráning: bjarndis@atvinnurekendur.is
Tími: Þriðjudagurinn 27. október kl. 8:30 – 9:30 (boðið er upp á
léttan morgunverð áður enn að námskeiðið hefst).
Staður: Hús verslunarinnar, 9. hæð

*Þeir starfsmenn fyrirtækja sem eru í VR fá sjálfkrafa styrk úr Starfsmenntasjóði
verslunarinnar þegar þeir sækja námskeið hjá Félagi atvinnurekenda ef stigaeign
fyrirtækja er fyrir hendi.

