VAKTECHNISCH OVERLEG
Uw portie vaktechniek door een Auxilium collega
voorbereid: wekelijks, maandelijks, elk kwartaal;
u bepaalt wanneer en waarover.
Wilt u meer inhoud geven aan uw lunch-, werk- of vaktechnisch
kantooroverleg? Door gebruik te maken van MS Teams kunnen wij,
op afstand, een aanvulling of verdieping geven op dit overleg. Een
terugkerende vaktechnische bespreking is hét moment om uw team
vanuit onze kennis en praktijkervaring te laten bijpraten. Daarnaast is
er gelegenheid om vragen en dilemma’s te bespreken. Met een grote
keuze aan onderwerpen kunt u stappen maken met het opleiden van
uw medewerkers.

EEN PAAR SUGGESTIES

Goede start: Voor de vroege
vogels, de dag beginnen met
ontbijt op kantoor en ondertussen
bijgepraat worden over een
onderwerp naar keuze. Een
productieve dag in het
vooruitzicht!

Pitstop: Een kort en krachtig
teammoment waarin snel, effectief
en efficiënt een actueel onderwerp
wordt behandeld. Daarna weer aan
het werk!

Lunch & Leren: Een productieve
lunchpauze waarin het hele team
bijtankt, u bepaalt het onderwerp! Met
nieuwe energie weer aan de slag!

Bits & Bites: Een 'borrelplank'
als teambuilding, u zorgt voor
de inwendige mens en wij
zorgen voor de
kennisoverdracht. Een mooie
afsluiter van de dag!

MEER WETEN?
Neem contact op met de afdeling marketing &
communicatie 033 433 7217. We bespreken uw
wensen en het mogelijke onderwerp, maar ook het
niveau van de medewerkers en de samenstelling
van het team. We hebben een aantal onderwerpen
voor u beschikbaar, maar heeft u zelf specifieke
ideeën dan kijken we samen wat mogelijk is. Of
bekijk op auxiliumadviesgroep.nl de onderwerpen. U
kunt ook een cyclus afspreken. Wij zorgen voor de
cursus (incl. cursusmateriaal) en de juiste adviseur.
De kosten van een bijeenkomst voor uw kantoor zijn
€ 400 per uur, dit is incl. voorbereiding, het
afstemmen op de doelgroep en cursusmateriaal,
maar excl. btw.

Werkproces APK:
De kwaliteit en effectiviteit van uw kantoor
begint bij goed lopende werkprocessen. Wij
kunnen u hierbij helpen. Wij kijken een
dag(deel) met u mee en geven u feedback
gemeten aan de wet- en regelgeving en
techniek die vandaag passend is.

