
 
 

Effektivitet & Succes er et individualiseret 
udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i dig. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Dit personlige udviklingsforløb – For at kunne bruge os selv 
bedst muligt skal vi være bevidste om vores værdier, ressourcer 
og vaner. Vi skal vide, hvad vi er gode til, hvad vi er mindre gode 
til, og hvor det vil være hensigtsmæssigt at udvikle os. 
Det kræver indsigt, erkendelse og viden om os selv. 

 
 
 
 

Effektivitet & Succes er et individuelt kursusforløb til 
dig, som vil blive bedre til at tackle de udfordringer, du 
møder i din dagligdag – uanset om det er som leder, 
projektleder eller noget andet. Forløbet handler om 
din personlige udvikling i relation til dit arbejdsliv, 
og du bliver tilknyttet en fast konsulent, som er din 
sparringspartner fra start til slut. 

 
”Alle Coolshops ledere har gennemgået Effektivitet 
& Succes, og det lederne og vores virksomhed har 
fået ud af processen, har langt oversteget vores 
forventninger. Udviklingsforløbet har betydet øget 
motivation og effektivitet gennem bedre prioritering, 
planlægning og personlig gennemslagskraft.” 
– Jacob Risgaard, Coolshop.com. 

 
Effektivitet & Succes 
Forløbet består af et opstartsmøde og otte spar- 
ringsessioner á 1 ½ times varighed og strækker sig 
typisk over ca. et år. Vi skræddersyer processen 
sammen med dig, men oftest er der ca. fire ugers 
intervaller mellem møderne. Det er vores erfaring, 
at den enkelte deltager har mulighed for at opnå en 
tidsoptimering på minimum 15 - 20 %, ca. svarende til 
1 time om dagen. 

 
Indhold 
Sparringsmøderne tager udgangspunkt i dig og din 
situation. Vi beskæftiger os bl.a. med planlægning, 
tidsstyring, effektivitet, kommunikation, relationer, 
motivation og selvledelse, men samtalerne tilrette- 
lægges naturligvis ift. dine behov. 

Udbytte 
Effektivitet & Succes giver dig et solidt fundament 
for selvledelse og lærer dig at udnytte dine styrker 
optimalt. Du får direkte anvendelige værktøjer og 
bliver bedre til at: 

 
• planlægge og strukturere/styre din tid 
• sætte og nå mål 
• kommunikere hensigtsmæssigt og effektfuldt 
• forstå din egen rolle i virksomheden som 

nøgleperson 
• motivere dig selv og andre 
• udvikle dig løbende både professionelt og privat 
• udnytte dine egne styrker optimalt 

 
Viden 

Erkendelse 

Målsætning 

Handling 

Effektivitet & Succes 

 
Vi tager udvikling personligt 
Hos Progreso fokuserer vi på menneskene bag med- 
arbejderne. For os handler det om at se den enkeltes 
talent og gøre medarbejderne bevidste om deres 
værdier, kompetencer og potentiale inden for virk- 
somhedens rammer. Effektivitet & Succes er derfor 
ikke et standardværktøj, men et individualiseret 
udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i dig. 

 
 
 
 

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 5190 5200 
eller mail info@progreso.dk, hvis du vil høre mere om dine muligheder med kurser, 
udviklingsforløb eller coaching. Du kan også læse mere på progreso.dk 

 
 

Personlig sparring 


