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10 effektive arbejdsvaner Line Ullmann Hent PDF Har du et mylder af vigtige arbejdsopgaver? Skal du

kommunikere med en kø af kolleger, kunder og andre kontakter på arbejdet? Må du drive planlagte projekter
med den ene hånd, mens du samtidig tackler en strøm af afbrydelser og ad hoc-opgaver med den anden? Den
evige strøm af information stiller store og nye krav til os. Mængden af information gør mange ting lettere,

men samtidig gør de mange afbrydelser det svært at fokusere og få noget fra hånden – det kan være en trussel
for din arbejdsglæde og motivation. 10 effektive arbejdsvaner hjælper dig med at holde styr på det hele,

bruge tiden klogt og nå mere af det, der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv. Bogen er skrevet til dig, der har et
job med mange opgaver og en hverdag med et højt tempo. Uanset om du er leder, medarbejder eller

selvstændig, giver bogen dig en ultrakonkret tilgang til personlig effektivitet og planlægning. Du kan faktisk
nå det hele – uden at arbejde mere. 10effektivearbejdsvaner.dk
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