Skilvirkur

TÖLVUPÓSTUR

OUTLOOK OG VERKEFNASTJÓRNUN

Um er að ræða 3 klst. námskeið sem tekur á einu stærsta
vandamáli skrifstofufólks, en það er áreiti frá tölvupósti.
lestu meira um námskeiðið á www.ibt.is

Áreitið

Skipulag

Forgangur

Tímaskortur

Um er að ræða 3.0 klst námskeið
semtekur á einu stærsta
vandamáli skrifstofufólks, en það
er áreiti frá tölvupósti. Gefnar
eru mjög gagnlegar leiðbeiningar
um hvernig hægt er að ná betri
skilvirkni í notkun á tölvupósti
með því að nýta betur stillingar
póstkerfanna.

Lögð er áhersla á mikilvægi
þess að tileinka sér vinnubrögð
sem hjálpa til við að skilja á milli
afgreiðslu og verkefnavinnu. Ekki
síst eru góð ráð til þess fallin að
nýta tímann betur og á orkuríkari
og jákvæðari hátt, án streitu og
truflana af völdum tölvupósts.

Farið er yfir forgangsröðun
verkefna og eftirfylgni og
síðasten ekki síst samhengið á
milli þess tíma er hver hefur til
ráðstöfunar og verkefna sem
vinna þarf innan þeirra tímamarka. Eigendur fartölva eru
hvattir til að taka þær með, en
það er ekki skilyrt að hafa tölvu.

Þau góðu tíðindi eru áréttuð að
allir hafa nægan tíma þannig að
tímaskortur er ekki vandinn sem
við er að etja.

IBT námskeið

Af hverju IBT?

GERÐU MEIRA MEÐ MINNI FYRIRHÖFN OG ÞÚ HAGNAST!

Samanlögð reynsla okkar er mikil. Bæði úr sjálfstæðum rekstri ásamt
framkvæmdastjórn í fjölbreyttum fyrirtækjum í margvíslegum rekstri.

Bjóðum upp á fjölbreyttar lausnir til að þú getir nýtt tímann þinn betur og
eignast meiri frítíma.

„Framsetning Gunnars er bæði skemmtileg og skýr og allt skipulag í kringum námskeiðin er 100%.” - Gerður Pétursdóttir, ISAVIA.

IBT býður vönduð námskeið sem auðvelda þér að stjórna tíma þínum.
Námskeiðin eru fjölbreytt og taka á ýmsum þáttum sem gefa þér aukinn
frítíma. Markmiðið er að auka skilning á eigin eiginleikum og annara og að
saman vinnum við oft betur og getum áorkað meiru en sem einstaklingar.

Starfsmenn hafa valið að fá einkatíma hjá Gunnari og í kjölfarið náð mun
betri tökum á tímastjórnun og skipulagi.

Gylfaflöt 22
112 Reykjavík

Umfram allt; afar hagnýtt viðfangsefni og skemmtilegt, sem nýtist í leik
og starfi.” - Hallgrímur Gröndal, Ríkiskaup.
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gunnar@ibt.is
www.ibt.is

