
NYHEDSBREV SOMMEREN 2016

PROFESSIONALISME GIVER 
ARBEJDSGLÆDE

_______

Arbejdsglæde er mere end latterkurser, squashkage, morgenkrammer og 
smilende emojis i mails. Arbejdsglæde er også det, der sker i dig, når du  
bruger dine kompetencer fuldt ud. Men hvor meget af din arbejdstid går 
egentlig med at gøre netop det, som du gør bedst? Under halvdelen af tiden? 

Hvis din daglige to-do-liste er tapetseret med administrative krav, afrapportering, 
procedureanvisninger og forholdsregler, så er der ikke meget tid tilbage til at  
levere varen. Din faglighed. 

Dyrk din professionalisme. Det giver arbejdsglæde! Nyd de stunder, hvor du kan 
brillere fagligt. Her sætter du ind på arbejdsglædekontoen. Det handler om at 
være tanket med det rigtige brændstof, så du kører langt på literen.
SUPPLEMENT AS har taget emnet op under overskriften ”Mere arbejdsglæde tak” 
til glæde for dig og dine kollegaer. 

I dette YouTube klip fortæller Mads Lønnerup om arbejdsglæde og  
professionalisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjajQwLVdgI

Vil du vide mere om arbejdsglæde, kan du læse om kurset ”Mere Arbejdsglæde, 
tak!” her 

De bedste hilsner – og god sommer fra
SUPPLEMENT AS

Åbne kurser
___

Knæk et regnskab - Lyngby: 13/6 2016

Bliv en bedre underviser – Lyngby: 21-22/6 2016

Knæk et regnskab - Lyngby: 16/8 2016

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 18-19/8 2016

Knæk et regnskab specielt for journalister - Lyngby: 23/8 2016

Motivation – i medgang og modgang – Lyngby: 25/8 2016

Knæk et regnskab - Århus: 9/9 2016

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 12-13/9 2016

Projektøkonomi – Lyngby: 14/9 2016

Regnskabsforståelse og –analyse for sagsbehandlere og rådgivere – Lyngby: 

15/9 2016

Økonomistyring og budgettering for ikke-økonomer – Lyngby: 16/9 2016

Knæk et regnskab - Lyngby: 4/10 2016

Styr på tiden – Lyngby: 2/11 2016

Regnskabsforståelse og –analyse for sagsbehandlere og rådgivere – Århus: 

11/11 2016

Knæk et regnskab - Århus: 18/11 2016

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 21-22/11 2016
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