
      2009-04-04 
Medlemmarna i Bohusläns VA-förening erbjuds nu möjligheten att deltaga i en föreläsning om: 

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    

Kommunikation 

och kreativitet 
Föreläsare: Margareta Ivarsson (www.margaretaivarsson.se)Föreläsare: Margareta Ivarsson (www.margaretaivarsson.se)Föreläsare: Margareta Ivarsson (www.margaretaivarsson.se)Föreläsare: Margareta Ivarsson (www.margaretaivarsson.se)    
Plats: Torreby Slott, MunkedalPlats: Torreby Slott, MunkedalPlats: Torreby Slott, MunkedalPlats: Torreby Slott, Munkedal    
Dag:  14 maj Tid: 09.00Dag:  14 maj Tid: 09.00Dag:  14 maj Tid: 09.00Dag:  14 maj Tid: 09.00----15.0015.0015.0015.00    
Sista anmälningsdag: 30 april Sista anmälningsdag: 30 april Sista anmälningsdag: 30 april Sista anmälningsdag: 30 april till Pia Jogbäck via pia.jogback@stenungsund.se  

Förbered dig för att få ut det DU vill av föreläsningen:  
Margareta Ivarsson - Föreläsningar - Tänk efter före (fullständig internet-adress nedan) 

    
Innehåll:  Innehåll:  Innehåll:  Innehåll:      
Att lära sig lite mer om kommunikation ochAtt lära sig lite mer om kommunikation ochAtt lära sig lite mer om kommunikation ochAtt lära sig lite mer om kommunikation och hur man själv kommunicerar  hur man själv kommunicerar  hur man själv kommunicerar  hur man själv kommunicerar     
Kommunikationens betydelse för en grupp Kommunikationens betydelse för en grupp Kommunikationens betydelse för en grupp Kommunikationens betydelse för en grupp –––– hur kan vi göra jobbmöten mer  hur kan vi göra jobbmöten mer  hur kan vi göra jobbmöten mer  hur kan vi göra jobbmöten mer 
givande och roliga?givande och roliga?givande och roliga?givande och roliga?    
Kreativitet är framtidens konkurrensmedel, vad betyder det?Kreativitet är framtidens konkurrensmedel, vad betyder det?Kreativitet är framtidens konkurrensmedel, vad betyder det?Kreativitet är framtidens konkurrensmedel, vad betyder det?    
Visst kan man ha kul och vara kreativ på jobbet och dessutom få betalt för Visst kan man ha kul och vara kreativ på jobbet och dessutom få betalt för Visst kan man ha kul och vara kreativ på jobbet och dessutom få betalt för Visst kan man ha kul och vara kreativ på jobbet och dessutom få betalt för 
det!det!det!det!    
 

 

 

Upplägg:Upplägg:Upplägg:Upplägg:        Föreläsningsavsnitt blandas med samtal och diskussioner runt borden. Deltagarna kan även själva  
 påverka innehållet genom att ställa frågor och framföra önskemål till Margareta. 

Kostnad:Kostnad:Kostnad:Kostnad:  Föreningen tar ut en avgift på 350 kronor per person. Fika, lunch och 3-kaffe ingår. 

Vägbeskrivning:Vägbeskrivning:Vägbeskrivning:Vägbeskrivning:    Kör E6:an mot Munkedal, tag av vid Munkedalsmotet avfart nr 99. Följ skyltar mot  
 Torreby och Torreby Slott. 

 
 
 
Förbered dig själv!  
http://www.margaretaivarsson.se/firman/forelasning/tankefter.html 


