
Effektivitet og balance
Er du udfordret på at nå alle dine opgaver, vil du 
blive bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver på 
jobbet i dag, så er dette kursus noget for dig. 
Med 7 gode vaner, får du redskaber til at 
skære ind til benet og får dermed  
mere fra hånden på kortere tid. 
Du vil lære at skabe flere 
gode vaner, som øger din  
effektivitet og styrker 
din arbejdsglæde

7 gode vaner

S l i b 
Saven

Kurset er baseret 
på Stephen Coveys 

”bestseller” bog om de

7 gode vaner, hvor du skal 
arbejde med dig selv, og integrere 

de gode vaner i din hverdag. Du får 
indblik i, hvordan du holder dig skarp og 

håndterer dine dagligdags udfordringer . 
7 gode vaner lærer dig at arbejde med vaner 

som f.eks.: ”begynde med slutningen”, at 
“gøre det første først”, og forstå 

hvad det betyder at ”slibe 
saven”. Vi gennemgår 

alle begreberne 
og k læder 

dig på. 
Fakta

Kurset er bygget op af to dage med 
tre  uger mellem dag 1 og dag 2. Mellem 
de to dage træner du det du lærer.  
Få nærmere information om hvor vi holder 
kurset ved din tilmelding.

Vil du vide mere?
Kontakt Arent Michael Jensen mobil 20 725 870
eller send en mail til amj@majcom.dk 



Styrk dine vaner

Værs’go -
god læselyst!

Kære læser 

Vi har med stor succes hjulpet hundredevis af mennesker i både private og 
offentlige virksomheder, med at få større overblik og styrket deres personlige 
lederskab. I løbet af 2 dage får du tilført konkrete værktøjer, som du hurtig vil 
kunne omsætte i din hverdag. Du får en større indsigt i dig selv, bliver mere 
effektiv, hvorved du opnår en større balance i dit arbejdsliv. 

Kurset er for dig der ønsker at blive bedre til at arbejde mere effektivt med gode 
vaner, positive tanker og overbevisninger. Du vil uden tvivl opleve, at din  
forbedrede samarbejdsevner og kommunikation vil få en positiv effekt for dig og 
dine omgivelser.

Udover 2 fantastiske kursusdage med effektive værktøjer, som du kan bruge 
allerede samme dag, får du hele kursusmaterialet udleveret, og vi sender bogen  
7 gode vaner af Stephen Covey inden kursusstart.

Praktiske informationer
Pris pr. deltager er kr. 3.800,00 eksl. moms. I prisen er 
inkluderet kaffe, lækker frokost og kursusmateriale.
Næste 2 kursusdage er i Fredericia  d. 7. oktober + 
28. oktober 2016 - husk tilmelding er bindende.
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