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TIME MANAGEMENT
IAD har sveriges bredaste utbud av Time Management utbildning!
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Varför Time Management?
Jobba smartare, inte hårdare!

ement i 18 år nu.

, vi har arbetat med Time Manag

att räcka till. Vi vet
För att det är svårt att få tiden

med allt från korta tretimement utbildning och arbetar
nag
Ma
e
Tim
av
het
ren
erfa
rganisatorisk effektiviIAD har över 18 års
tagsinterna OEU-programsom(O
före
e
lad
nde
ppi
eta
a
unik
t
vår
mars seminarier till
för er organisation.
tets utveckling) kan skräddarsys
program för såväl individ
utbildning och har kurser och
ent
em
nag
Ma
e
Tim
på
pp
nikstöd och lång erfaVi har ett helhetsgre
verktyg, metoder, dator och tek
sta
dfa
han
ta
kre
kon
d
me
r
itet med mera.
som team. Vi arbeta
Stresshantering, Personlig effektiv
som
er
kurs
ent
em
nag
Ma
e
Tim
renhet. Vi erbjuder

IAD:S EXPERTER:
Peter Dexner

Känns din to
dolista oändlig
? Lugn,
vi hjälper d
ig till
mindre stre
ss, mer
arbete och ö
kad
effektivitet.

Peter Dexner har över 20 års erfarenhet av att arbeta
med time management. Han är upskattad talare i ämnet
på många kick-off-er och seminarier, både i sverige och
utomlands. Han leder också kurser och längre effektivitetsutvecklingsprogram i ämnet.

Marielle Behrmann
Fokus på: ledarskap, kommunikation, teamprestation,
mental hälsa/stress (HeartMath handledare), målarbete
och psykosociala arbetsmiljöundersökningar. Coachar
ledare och medarbetare till ökad hälsa och prestation på
arbetsplatsen genom fördjupad analys (intervjuer, analysrapport, återkoppling till ledningen, workshops för medarbetare och handlingsplan för förändring).

Hans Hådding
Hans Hådding bistår chefer och medarbetare i att utveckla sina kompetenser inom kommunikation och ledarskap, att strukturera organisation och uppgifter, samt
att kunna hantera mänskliga relationer. Detta säkerställer förutsättningarna till att upprätthålla och utveckla en
allt effektivare verksamhet.

2

© IAD Svenska AB | +46 (0)8-714 03 90 | www.iad.se

,

För mer info
klicka in på

VÅRT UTBUD AV TIME MANAGEMENT
IAD erbjuder Sverige bredaste utbud och varianter på hur du kan få din time management utbildning utformad. Du kan ta en öppen kurs eller få ett helt program skräddarsytt efter ditt företags
behov, och för den väldigt upptagne erbjuder vi nytt för i år även time management på distans!
Allt för att ge alla möjligheten till ett effektivare arbete. Se vårt utbud nedan;

Vi vill erbjuda något som passar för alla!
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TIME MANAGEMENT ÖPPNA KURSER
I vårt standardutbud av Öppna Kurser i
Time Management kurser finner du Personlig
Effektivitet 2 dagar, Möteseffektivitet 1 dag,
Planera med MS Outlook 1 dag, Stresshantering 1
dag samt Time management Distans. Vi erbjuder
kurserna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt
på engelska i Fort Lauderdale.
Alla kurserna kan naturligtvis genomföras
företagsinternt hos er, kontakta oss för offert!

Nyhet!
TIME MANAGEMENT
DISTANS
I år lanserar vi Time
Management som
distanskurs!
Nu finns lösningen för dig som vill arbeta
med Time Management men inte har möjlighet att gå en konventionell kurs
- Time Management Distans!
Du bestämmer när du vill börja och i vilket
tempo du vill genomföra kursen. Du får
en lektion i taget vartefter du redovisar.
Du har tillgång till lärare via chatt och till
andra kursdeltagare via sluten grupp.
Där kan du byta erfarenheter och ideer
med andra med samma intresse för Time
Management.
Läs mer om innehåll och priser samt boka
på iad.se eller ring 08-714 03 90!

TIME MANAGEMENT SKRÄDDARSYTT
Skräddarsydda kurser och utvecklingsprogram är IAD:s specialitet sedan 18 år. Det gäller i allra högsta grad Time Management! Ett exempel är vårt etappindelade OEU-Program för
Organisatorisk Effektivitets Utveckling som vi alltid anpassar till
respektive organisation/avdelning.
Andra exempel är 3 timmars seminarium i Personlig Effektivitet,
Mötesfacilitering, Executive Time Management™ 1-on-1.
Vi följer dina behov och önskningar och skräddarsyr därefter.
Kontakta oss med dina idéer info@iad.se eller 08-714 03 90!

Du väljer, vi skräddarsyr!
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TIME MANAGEMENT
Personlig effektivitet, Möteseffektivitet, Stresshantering, Planera
med MS Outlook, Time Management Distans, OEU-Programmet,
Mötesfacilitering, Executive TM med mera.

Boka reda
n idag!

STÄDER & PRISER

Besök IAD.se/

boka-kurs
eller ring

08-714 03 90

Städer:
Stockholm, Göteborg, Malmö och Fort Lauderdale.
Priser:
En-dagarsutbildning - 5 995 kr
Två-dagarsutbildning - 11 995 kr
Tre-dagarsutbildning - 14 995 kr
TM distans: 2.999 kr, 8 lektioner, inklusive dokumentation,

KORT OM IAD

SKRÄDDARSYTT

Vi arbetar med utbildning inom Projektledning, Chef och Ledarskap, Time
Management och Kommunikation.
Vi har omfattande internationell och
multikulturell erfarenhet och arbetar på
engelska och svenska men även franska,
tyska och spanska.

test och analys samt diplom.

Vill du boka en skräddarsydd Time Management
utbildning? Kanske mötesfacilitering eller OEU-programmet?
Kontakta oss på info@iad.se eller 08-714 03 90

BOKNING
För bokning av IADs öppna Time Management kurser:

besök www.iad.se/boka-kurs
maila info@iad.se
eller ring 08-714 03 90.
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IAD arbetar med Utbildning och Utveckling. - Vår specialitet är skräddarsydda
kundanpassade utbildnings- och organisationsutvecklingsprogram för näringsliv och offentlig förvaltning. Vi etablerades 1995 och är baserade i Stockholm,
Sverige och Fort Lauderdale, USA.

Vi arbetar med organisationsutveckling och managementkonsulting. Vi är
mycket erfarna inom innovation, startup
och olika projektorganisationer. Vi har
också omfattande erfarenhet inom turnaround projects, interim management
och internationella projekt.
Våra kunder finns såväl inom näringsliv
och offentlig förvaltning, stat kommun
och landsting. Vi är verksammma såväl
nationellt som internationellt. Bland
våra uppdragsgivare finner Ni t ex IKEA,
Trelleborg, Rikspolisstyrelsen, SCA, Vattenfall, Domstolsverket och många fler.
Se www.iad.se för mer information
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