Til virksomheder med op til 10-15 ansatte

Styrk din administration og
tjen flere penge
Kunderne foretrækker virksomheder, der overholder aftaler, kommunikerer klart og gør deres
arbejde godt. De betaler regningerne til tiden og fortæller oplevelsen videre til vennerne.
Mange selvstændige døjer med dårlig samvittighed over de ”kedelige” opgaver. Jeg kan få dem
til at fylde mindst muligt, så du lægger kræfterne dér, hvor det er sjovest.

Første samtale / Opstart
Hvad laver du, og hvordan går det i firmaet?
– Du fortæller om dit firma, hvordan det går med de administrative opgaver, regnskab og IT.
– Hvad kører godt og hvor kniber det med at finde tiden / lysten?
Anden samtale / Struktur i hverdagen
De fleste selvstændige mangler struktur i deres arbejde – hvordan er den hos dig?
– Er der hadeopgaver, der bliver skubbet til sidste øjeblik?
– Hvis du har medarbejdere – hvordan kører det?
– Kan du lægge telefonen væk efter fyraften og holde fri?
Tredje samtale / Salg og kommunikation med kunderne
Har du kunder nok - oplever du, at du har overset en aftale?
– Skriver du mange tilbud, der aldrig bliver til noget?
– Er du og dine medarbejdere skarpe på, at få penge for ekstraarbejde?
– Siger du nej til opgaver – og hvorfor kan det være en god idé?
Fjerde samtale / Ledelse og udvikling af dit firma
Hvad kunne være en ønskeposition for dig?
– Hvordan kan du planlægge dit arbejde, så du når dine mål?
– Er det svært at prioritere din tid mellem kunder og medarbejdere?
– Er du en god leder for dine medarbejdere?
Femte samtale / Opfølgning
Snak er godt – action er bedre
– Med en god snak om mulighederne, kommer man langt. Men det kan være svært at få
gjort tingene anderledes i en hektisk hverdag. Derfor følger vi op på de ting vi har talt om,
og finder ud af hvad der fungerer og hvor der skal justeres, for at det gør.

Pris for fem x to timer: Kr. 8.800 + moms

Hvem er Tine
Jeg har været selvstændig i mere end 20 år.
Mit speciale er økonomi, mennesker,
kommunikation og få tingene til at fungere.
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