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Bliv 25% mere effektiv!

Nu kan du blive personlig effektiv på et 2 dages kursus. Sammen med

andre kursister vil du blive trænet i effektive værktøjer og metoder.

 

Din effekt vil være overskud, færre fejl, overblik, struktur, orden og energi. Vi har
dokumenteret effekt på mindst 25% mere overblik og tid samt mindre spild og fejl.
Interne og eksterne kunder oplever mere værdi.

Kurset er for dig der ønsker at skabe mere værdifuld tid på din arbejdsplads. At gøre
op med gamle vaner og rutiner for at oprette nye effektiviserende rutiner.

Du kan sikre din plads her. Husk tilmelding senest 26. februar 2015.

Bliv inspireret af E-Bogen: 10 trin til 25% øget effektivitet og køb den her.

Find os også på billetto og på Facebook samt yderligere produktinformation her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på et effektiv hold 12. marts 2015.

 

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

Møde Effektivisering

I andet kvartal markedsfører vi
produktet Møde Effektivisering. Læs
mere om det usynlige spild i din
virksomhed her.

Vi har allerede planlagt et 2 dages
kursus som starter 4. juni 2015.
Tilmelding her:

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Det sker

2 dages kursus: Personlig Effektivisering

Torsdag 12. marts hos C-Value®, Fredericiagade 28,
6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 12. marts og 26. marts.
Aflevering af rapport: 26. marts. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

 

2 dages kursus: Møde Effektivisering

Torsdag 4. juni hos C-Value®, Fredericiagade
28, 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 4. juni og 19. juni.
Aflevering af rapport: 19. juni. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

 

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -

adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,
Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.
oktober. 

Se mere her. 
Tilmelding her.
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