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OKTOBER 2012 SUPPLEMENT AS

NYHEDSBREV

ÅBNE

KURSER

ALLE VIL HAVE FORBEDRINGER,
MEN FÅ VIL HAVE FORANDRINGER

Du er meget velkommen til at kontakte Finn 
Kistrup på FK@supplement.dk eller 21 60 14 
17, som kan fortælle dig meget mere om 
kurset og de bagvedliggende tanker. 

 Knæk et regnskab – København: 8-9/10 2012

 Knæk et regnskab – Århus: 1-2/11 2012 

 Økonomistyring og budgettering – København: 7/11 2012

 Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Horsens: 8/11 2012 

 Mindfulness i praksis – København: 12/11 2012

 Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 30-31/1 2013

 Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 28/2-1/3 2013

"Åh nej, der er snart intet længere, der er som det plejer at 
være, Hans Christian. Jeg kan ikke bære det". Året er 
1932, vi befinder os i Korsbæk og den folkekære Maude 
er endnu engang gået i seng, stærkt nedtrykt over 
tilværelsen store uforudsigeligheder. Og alle vi der har set 
Matador rulle over skærmen tænker måske, "Du skulle 
bare vide, hvad der er i vente, kære Maude".

For i det moderne arbejdsliv får vi nemlig tudet ørerne 
fulde af forandringer. Nye IT-systemer, nye arbejdsgange 
og nye organisationsstrukturer. Forandringer er vel efter-
hånden det eneste vi med sikkerhed ved at fremtiden vil 
bringe. Derfor skal fremtidens medarbejdere være omstil-
lingsparate, fleksible og innovative siger tidens trend.

I SUPPLEMENT AS arbejder vi med at komme bag om 
begreberne og finde ud af, hvad der er af udfordringer og 
fordele ved forandringer, og hvordan man i praksis kan 
håndtere det, således at det bliver en succes både for 
organisationen og den enkelte.

På vores kurser om forandringer giver vi metoder og 
værktøjer til alle, der står midt i en belastende 
forandringsproces.

Få en forsmag på kurset her LÆS MERE OM KURSET HER

NU

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom
Vi byder endnu engang velkommen til "Gå gladere hjem fra 

arbejde end da du kom!" med Freddy Meyer onsdag den 
8. november 2012, kl. 17 – 19 i Horsens. 

Med ønsket om et spændende og lærerigt efterår.

Bedste hilsner
SUPPLEMENT AS

TILMELD DIG HER

NU

Nyt samarbejde
Vi har indgået et samarbejde med Per Bryge Sørensen, der leverer undervisning indenfor Jura i den 
offentlige sektor.

http://www.youtube.com/watch?v=yW5I5wbI6DE
http://www.supplement.dk/kursusudbud/organisations--og-ledelsesudvikling/forandring---fryd-eller-forbandelse.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/aften-arrangement-gaa-gladere-hjem-fra-arbejde-end-da-du-kom!.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/knaek-et-regnskab.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/knaek-et-regnskab.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/oekonomistyring-og-budgettering.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/aften-arrangement-gaa-gladere-hjem-fra-arbejde-end-da-du-kom!.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/mindfulness-i-praksis.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/bogholderi-for-begyndere.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/bogholderi-for-begyndere.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/kursuskatalog-%28pdf%29.aspx

