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TimeTimeTimeTime    4U Professional4U Professional4U Professional4U Professional    
 
Med Time 4U Professional hjälper vi dig att ta kontroll över din arbetssituation så att du fokuserar på det som är viktigt,  
det som tillför värde. Med väl beprövade metoder från bland annat LEAN och 5S lär vi dig steg för steg att förändra dina 
invanda vanor och beteende så att du på ett enkelt sätt tränas in i nya, effektivare arbetsvanor och mår bättre. Du får ett 
långsiktigt resultat och redan efter första dagen kommer du att märka skillnad! 
 
Under fyra utbildningstillfällen får du teori som följs av praktisk träning med väl beprövade verktyg. Innan starten får 
deltagarna svara på en personlig enkät och utifrån denna anpassar vi utbildningen så at den passar dina  
förutsättningar och behov. 
 
Utbildningen grundar sig på följande delmoment: 
 

• Beslutsfattande & Gör det NU-beteende 

• Fysisk & Elektronisk struktur, e-post verktyg 

• Planering & Prioritering 

• Förbättringar som höjer kvaliteten och stärker effektiviteten hos gruppens och individens arbete med  
hjälp av LEAN och 5S 

 
Du får alltid en skräddarsydd utbildning utifrån ditt företags behov och önskemål. 
 
Antal kursdagar:Antal kursdagar:Antal kursdagar:Antal kursdagar:  4 kursdagar 
Antal kursdeltagare:Antal kursdeltagare:Antal kursdeltagare:Antal kursdeltagare: 8 – 10 personer per grupp 
Genomförande:Genomförande:Genomförande:Genomförande: Utbildningen sker i din arbetsmiljö och sträcker sig över 4 – 6 månader 

 
 
 

    Sagt om utbildningenSagt om utbildningenSagt om utbildningenSagt om utbildningen    
 

          

”Time 4U har varit ett viktigt stöd i våra nyckelmedarbetares sätt att prioritera sina 
arbetsuppgifter och fördela  sin tid. Jag upplever att efter utbildningen har vi ökat effektiviteten 
och dessutom förbättrat arbetsmiljön och motverkat stress. För Vasakronan Service Partner har 
effekten av Time 4U varit som ett kinder ägg, inte bara effektiviserande och därmed 
kostnadsminimerande, utan även professionellt utvecklande och till sist främjande för att skapa 
en attraktiv arbetsplats."  Pia Clark, VD, Vasakronan Service Partner                                                                                                 Pia Clark, VD, Vasakronan Service Partner                                                                                                 Pia Clark, VD, Vasakronan Service Partner                                                                                                 Pia Clark, VD, Vasakronan Service Partner                                                                                                 

  

 

 

 


