
// Webinar 1. Tir. d. 31.03 kl. 9-10.

Alene hjemme på arbejde
En del af os har fået ændret vores hverdag til, at det hele skal foregå hjemmefra. 

For mange er det kommet over natten og vi har ikke haft den fornødne tid til at 

forberede os, få systemerne på plads og mulighed for at øve os i, at arbejde hjemmefra. 

Denne online session kigger på udfordringerne ved arbejdet hjemmefra og giver dig  

en praktisk tilgang til det at få indrettet dig og få noget fra hånden 

med tips og trick og gode eksempler.

Dit udbytte vil være:
Gør det første først: Få dig indrettet godt til arbejdet derhjemme og skab en effektiv 

ramme om dit arbejde.Tilpas dig til nye rutiner for det kræver en anden disciplin at arbejde 

hjemme. Styr din tid og dine opgaver uden at miste balancen. Hold sammen på dit team. 

Skab en virtuel kultur, hvor I som kolleger fortsat er tætte, kan sparre og være produktive 

sammen.

Meld dig til - KLIK HER
https://zoom.us/meeting/register/vJYscuyhqzIst5pKSwmA969adectR1ButQ

// Webinar 2. Ons. d. 1.4 kl. 9-10. 

Arbejd trygt hjemmefra
Cybertruslen mod Danmark er ekstra høj under Corona-krisen, og desværre viser de it-kriminelle 
ikke samfundssind, vi er derfor ekstra udsatte i denne kritiske tid, hvor mange arbejder hjemme-
fra. I dette webinar vi vil give dig indblik i nogle af de faldgruber, som man skal være opmærksom 
på. Vi kommer med tips til, hvordan du ved hjælp af ændret adfærd og nogle få simple værktøjer 
kan være med til at sikre din hjemmearbejdsplads bedst muligt, og dermed opretholde en sikker  
it- infrastruktur på din arbejdsplads.

Webinaret afholdes af Karsten Højer, CEO i CapMon A/S og ejer af KonsensIT.

Hvem er Karsten Højer:
”Iværksætter, forretningsudvikler, bestyrelsesmedlem, ordblind, kært barn har mange navne.

 Karsten Højers iværksætterkarriere startede i 1999 med opstarten af firmaet Nworks. I dag ejer 

Karsten KonsensIT og CapMon A/S.

Meld dig til - KLIK HER
https://zoom.us/meeting/register/tJQtdu-grj4om3Igkp0SStzzPi8IJesU0A

// Webinar 3. Tor. d. 2.4 kl. 9-10. 

Ledelsens nære fjernhed
En ting er, at en stor del af os er sendt hjem og at vi som ledere i virksomhederne står med 
 udfordringer som aldrig før. Noget andet er, at vores medarbejdere har mere brug for os end 
nogensinde før. På en helt anden måde. De er rykket ud af deres vante rammer, sidder hjemme 
omgivet af børn, ægtefæller og en stor usikkerhed på alle områder. Det stiller helt nye krav til  
os som leder. Vi skal være tættere på, selvom medarbejderne er ”fjernet”.

Dette webinar er for dig som leder, der står uden redskaber til, hvordan du sikrer fremdrift  
og effektivitet, samtidigt med at du skal lede via nye kanaler.

Du vil efter webinaret have konkrete redskaber, du kan bruge med det samme. Tips og tricks til:

•  hvordan du får medarbejderne til at arbejde i samme retning,  
 når I ikke kan kigge hinanden over skulderen
•  hvordan du sikrer, at dine medarbejdere får den støtte fagligt  
 og moralsk, som de har brug for
•  hvordan du bedst skaber en god teamånd online 
•  hvordan I sammen kan sikre, at I er endnu tættere på kunderne  
 end nogensinde før – på trods af krisen.

Webinaret afholdes af Lars Hajslund, Brandstifter A/S

Hvem er Lars Hajslund:
Lars har gennem de sidste 25 år arbejdet med virtuelle teams og drevet organisationer med 
teams i mere end 120 lande til bedre bundlinje ved online tilstedeværelse. Startende i midt 
halvfemserne, med chat, fax, e-mails og et begyndende web. Han er i dag ´ den yngste blandt de 
ældste, når det gælder ny teknologi og online kommunikation. Lars hjælper i dag hos Brandstifer 
store og små organisationer med bedre ledelse, bedre salg og klar kommunikation  
– virtuelt og fysisk.

Meld dig til - KLIK HER

Bliv endnu skarpere hjemmefra
- med 3 skarpe

webinarer fra 
Tal & tanker

Vi har lyttet til jer og forstår godt, at hverdagen 
lige nu ser anderledes ud end normalt. Det vil vi gerne 
hjælpe med at afbøde. Vi har - i samarbejde med vores 
gode samarbejdspartnere, KonsensIT og Brandstifter AS 
- lavet tre gratis online foredrag til alle jer derude.  
Meld dig og dine kolleger til via nedenstående links:

NYHED - 3 gratis webinarer fra Tal & Tanker 
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