Balancen mellem arbejdsliv og privatliv
”Jeg er meget glad for mit arbejde, og jeg elsker min familie”, sagde min ven Jens for nogle dage siden og
tilføjede, ”men de to ting står næsten altid i vejen for hinanden, men det er nok mig, der noget i vejen med,
for der står i avisen, at alle andre danskere er lykkelige.”
Jens refererede til Berlingske Tidende, der skrev: … Danmark har verdens lykkeligste befolkning. Intet sted
er folk mere tilfredse med livsvilkårene og livsudfoldelsesmulighederne. Det fremgår af utallige
undersøgelser. Virksomheder med glade og tilfredse medarbejdere klarer sig et tre gange så godt som andre
virksomheder.

SUPPLEMENT AS lancerer nu kurset WORK LIFE BALANCE – hvordan skaber du balance mellem
arbejdslivets forventninger og familiens behov?
Få opskriften af Freddy Meyer og Finn Kistrup. Kurset holdes næste gang mandag den 11. maj 2009. Det
kan med fordel rekvireres af institutioner og virksomheder. Læs mere om kurset her

Katalog
Vi har samlet nogle af de, for øjeblikket, mest efterspurte kurser i en folder, som du kan downloade her
(klik) eller bestille på info@supplement.dk.

Gratis inspirationskurser – for dig og en kollega/ven
Styrer du tiden eller styrer den dig?
Tiden er en ressource, vi alle har lige meget af. Det, der gør forskellen er hvordan vi anvender tiden.
Aarhus den 22. april 2009 med Line Sander
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.

KOM UD OVER
RAMPEN - med effektiv
præsentationsteknik

ØKONOMISTYRING OG
BUDGETTERING

København: 03.09.09

København: 12.05.09 og
17.11.09

Mere om kurset

Mere om kurset

ASSERTIONSTRÆNING
København: 10.11.09 11.11.09
Mere om kurset

AT LÆRE OG AT HUSKE
København: 03.12.09
Mere om kurset

FÅ BALANCE MELLEM
ARBEJDSLIV OG
PRIVATLIV
København: 11.05.09 og
01.09.09

København: 25.08.09 Århus:
22.04.09 og 22.09.09
Mere om kurset

Mere om kurset
BOGHOLDERI FOR
BEGYNDERE - OG
OPFRISKNING
København: 27.10.09 28.10.09
Mere om kurset

Mange hilsner SUPPLEMENT AS

KNÆK ET REGNSKAB

STYR PÅ TIDEN
København: 25.11.09
Mere om kurset

