
 

  

 
 

EFFEKTIV VIDENDELING  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kender du det? ... Du skal oplære en kollega i en del af dit fagområde, men 

jo mere du taler jo mere forvirret og fortabt bliver kollegaen. Det kunne 

måske være nærliggende at tro, at kollegaen bare en mentalt underfrankeret 

– men det kunne måske også skyldes, at du ikke har de nødvendige 

pædagogiske værktøjer! 

Kom og få indsigt i, hvordan du kan blive endnu bedre til at lære fra dig.  
 

GRATIS INSPIRATIONSKURSUS - for dig og en 
kollega/ven  
Videndeling er blevet en integreret del af hverdagen, men ikke alle har de 

nødvendige værktøjer til at formidle deres viden effektivt og med 

gennemslagskraft. Læring, motivation og kommunikation er tre nøgleord, når 

den moderne mesterlære går på arbejde. 

Lyngby, onsdag den 7. april 2010, kl. 17.30 – 20.00 

(tilmeldingsfrist den 2/4-2010) 

Aalborg, onsdag den 14. april 2010, kl. 17.30 – 20.00 

(tilmeldingsfrist den 11/4-2010) 

For gratis inspirationskurser gælder, at du er velkommen til at tage en ven 

eller kollega med – altså max. 2 personer fra hver virksomhed. Vi mailer dig 
en bekræftelse på arrangementet. 

 

Kurser på engelsk og tysk  
 

Hos SUPPLEMENT AS udbyder vi en lang række af vores kurser på både 

engelsk og tysk. Se hvilke på vores website www.supplement.dk eller ring til 

Susanne Marcus og hør mere på telefon 26 16 80 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

    

KOM UD OVER RAMPEN 

- Præsentationsteknik 

København: 17/3 2010 

Mere om kurset - tryk her 

  

LÆRINGSSTILE 

København: 6/4 2010 

Mere om kurset - tryk her 

  

AT LÆRE OG AT HUSKE 

København: 26/5 2010 

Mere om kurset - tryk her 

  SUPPLEMENT AS 

  

KNÆK ET REGNSKAB 

København: 26/8 2010 

Århus: 19/3 2010 

Mere om kurset - tryk her 

  

BOGHOLDERI FOR 

BEGYNDERE 

København: 9-10/3 2010 

Århus: 10-11/5 2010 
Mere om kurset - tryk her 

  

VIDEREGÅENDE 

BOGHOLDERI 

København: 15/4 2010 

Mere om kurset - tryk her 

  

ØKONOMISTYRING OG 

BUDGETTERING 

København: 13/4 2010 

Mere om kurset - tryk her 

 

  

 

 

  
Mange hilsner 

SUPPLEMENT AS  
  

 

 

 

 

http://www.supplement.dk/
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/kom_ud_over_rampen_story_telling
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/laeringsstile
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/at_laere_og_at_huske
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/knaek_et_regnskab
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/bogholderi_for_begyndere
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/videregaaende_bogholderi
http://www.supplement.dk/aabne_kurser/oekonomistyring_og_budgettering
http://www.supplement.dk/kontakt/tilmelding_til_kursus
http://www.supplement.dk/kontakt/tilmelding_til_kursus
http://supplement.dk/phplist/newsletter/

