
Spørgsmål kan rettes til erhvervskonsulent Jørgen Bårris på tlf. 6196 0569

”Ingen kan alt, alle kan meget, sammen kan vi det hele”

Vi glæder os 

til at se dig!

KURSUS 
INVITATION
Personlig effektivitet
Formål med kurset er at få tilført viden og værktøjer til en endnu bedre 
hverdag med bedre overblik uden stress og jag.

Mål med kurset er efter kurset, at kunne nå mere på kortere tid og at 
få fuldt overblik over e-mail, opgaver, kalender m.m.

Vi arbejder bl.a. med:
● Hvad er effektivitet egentlig for noget?
● Hvad er det som gør os ineffektive – og hvad betyder det for os?
● Hvem kender vi, som er virkelig effektive?
● Hvad er det egentlig vi udskyder at få gjort – og hvorfor?
● Hvordan får vi nye gode vaner og når mere på kortere tid?
● Hvordan prioriterer vi vores opgaver, så vi når mindre på kortere tid?
● Hvordan kan principperne i Do it NOW hjælpe os til at spare en 
 masse tid?
● Hvordan får vi kontrollen på vores e-mail, opgaver, kalender 
 m.m. tilbage?
● Hvordan udnytter vi vores energikurser?
● Hvordan sparer vi tid og kommer hurtigt videre efter afbrydelser?
● Hvilke krav skal vi stille til møder, vi deltager i, så vi ikke spilder tid på  
 unødige møder?
● m.m.

Oplægsholder Lars Egsvang Rasmussen
Lars er professionel bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i et 
antal små og mellemstore ejerledede virksomheder. Han arbejder 
desuden som underviser, mentor og sparringspartner i private og 
offentlige virksomheder i hele landet. 
Læs mere på larsegsvang.dk

Tid og sted
Mandag d. 7.2.2022
kl. 8.00-16.00

Skamby Multihus
Torupvej 59 - 5485 Skamby

Tilmelding senest 31.1.2022
på jsb@neet.dk

Arrangementet er gratis for
medlemmer af Nordfyns Erhverv 
og Turisme.

Vi opkræver et no-show-fee 
på 250 kr. for afbud senere end 
dagen før arrangementet eller 
udeblivelse.


