
 

ADMINISTRATÖR  
& KOORDINATOR

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

“UTBILDNINGEN GJORDE MIG MYCKET  
MER MEDVETEN OM VEM JAG ÄR. HUR  
JAG HANTERAR STRESS, HUR JAG ÄR  
SOM BOLLPLANK TILL ANDRA OCH HUR  
JAG LEDER MIG SJÄLV. “
KAJSA SCHRÖDER 
SCHRÖDER SKADETEKNIK I TYRINGE

KURSEN GÅR I BÅDE STOCKHOLM OCH GÖTEBORG!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

9 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika och dokumentation ingår

• Utveckla dig i din roll som koordinator/administratör 

• Arbeta mer effektivt och med mer välmående

• Lyft dina kunskaper i Office-paketet 

• Personlig utveckling och självledarskap  

– unik halvdag med Mia Törnblom!

DU FÅR LÄRA DIG



Hör gärna av dig till mig om  
du har några frågor! 

Fredrik Bankler 
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55  /  0765-424396

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

PROGRAM

DAG 1
09:00 Din roll som spindeln i nätet och intern  
serviceperson
• Kartlägg vem du själv är, vad din roll är och hur du arbetar 

bäst tillsammans med dina kollegor 

• Lär dig förstå andra personlighetstyper och hur du  

samarbetar på bästa sätt med dessa 

• Så blir du ett bollplank till chefer och kollegor 

• Vad behöver du arbeta på för att bli bättre i din roll?

10:30 Kommunikation, konflikter och samarbete  
– du gör skillnad!
• Hur kan du i din roll påverka så att ni får ett lösnings- 

orienterat arbetsklimat? 

• Vad är det som gör att människor arbetar bra tillsammans? 

• Att hantera konflikter och surdegar med och mellan andra

• Hur kan du bli starkare när det uppstår konflikter och  

obehag? 

Malin Ander, föreläser i Stockholm

Josef Ericson, föreläser i Göteborg och på online kursen 

 

 

13:00 Personlig effektivitet – optimera istället 
för att maximera 
• Är det möjligt att få mer gjort på mindre tid? Konkreta 

verktyg som skapar förutsättningar för högre effektivitet   

• Ofta avbruten och svårt att säga nej? Våra största tids- 

och energitjuvar och hur vi hanterar dem i vår vardag    

• Hjälp, min mail svämmar över – effektiv mailhantering  

och e-struktur   

• Planera och strukturera för att få mindre stress i vardagen    

• Hur skapar man en smidig struktur på sitt arbete när  

arbetsuppgifterna är många och väldigt olika? 

Petra Brask

DAG 2 
09:00 Datakurs – lär dig knepen i Word, Outlook, 
Excel och Power-point
Här får du under förmiddagen lära dig de mest effektiva 

knepen och metoderna för hur du kan arbeta snabbare i  

Office-paketets program. Vi vågar lova att oavsett vilken 

nivå du är på idag kommer du här att lära dig saker som 

kommer att snabba upp ditt arbetssätt och göra ditt jobb 

mer professionellt. Du får med dig en bra dokumentation 

hem som gör att du kan repetera det du lärt dig på egen 

hand. 

Tiina Janson 

 

13:00 Självledarskap och personlig utveckling 
Självkänsla, självförtroende och värdegrund
• Få förståelse för hur dina värderingar styr dina beslut

• Sambandet mellan inre trygghet och genomslagskraft

• Lär dig stärka din inre trygghet och ditt egenvärde

• Använd strukturerad reflektion i vardagen 

Mod och tillit
• Våga följa dina drömmar och visioner  

– säg ja till utmaningar!

• Byt oro, osäkerhet och rädsla mot tro och tillit

• Så får du ut det bästa av dig själv och andra

• Identifiera och ta vara på din fulla potential 

Mia Törnblom 

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG


