Persoonlijke ICT Coaching
Als u om u heen kijkt ziet u een mooi bedrijf met hardwerkende mensen. Alleen u weet ook: hard werken is niet altijd
hetzelfde als prettig werken. Als u goed kijkt, ziet u veel tijd en energie verloren gaan tijdens het werk. Gedoe met de
mail, afwijkende agenda afspraken op verschillende apparaten, documenten die onvindbaar lijken. Elke dag opnieuw,
totdat het niet eens meer opvalt!

DE ICT-COACH VAN 1UUR.NU...

apparaten en met al uw software. Dat maken we mogelijk

biedt praktische individuele training op de werkplek voor iedereen.

met 1uur persoonlijke begeleiding van onze ICT-Coach. Zo

Volledig gericht op uw vragen. En met uw manier van werken en uw

behaalt u al snel 1uur tijdwinst per week.

routines als uitgangspunt. Na 1uur individuele aandacht van onze
ICT-Coach kunt u dankzij praktische tips en trucs slimmer werken.

EEN MAATWERK PROCES…

Dat bespaart tijd, voorkomt dagelijkse ergernissen en maakt uw werk

ontzorgt uw organisatie en medewerkers en vraagt dus minimale tijd

een stuk leuker.

en inspanning van opdrachtgever en deelnemer.

GEWOON PRETTIG WERKEN...
met een computer, tablet en smartphone. Het lijkt zo vanzelfsprekend.
Toch denkt iedereen weleens: “Dat moet toch makkelijker kunnen?”
Uw computer die precies doet wat u wilt, naadloos werken op alle

<>

Door een gerichte intake maken we onze trainingen op maat.

Zo kunt u uw ICT-reputatie gericht verbeteren. En we overleggen een

We bieden flexibiliteit door de medewerker op de werkplek te

lijst van veel gestelde vragen. Handig om te weten, bijvoorbeeld bij

coachen op een tijdstip dat hem het beste past. Na 1uur coaching

het inwerken van nieuwe medewerkers.

krijgt de medewerker individuele terugkoppeling van gegeven tips
en vaardigheden.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ...

INTERESSANT VOOR DE WERKGEVER…
zijn de resultaten van de training. Na het coachen van de mede
werkers op de werkplek delen we onze ervaringen met u als

MEDEWERKER: persoonlijke aan-

WERKGEVER: aantrekkelijk werk-

werkgever. We rapporteren KPI’s en bevindingen en geven inzicht in

dacht, tijdwinst, minder ergernissen

geverschap, slimme werkcultuur,

de ICT-behoeften van uw medewerkers zodat u de effectiviteit en

en meer vaardigheden en motivatie

inzicht in behoeften, tevredenheid

efficiëntie verder kunt vergroten. Ook ontvangt u een rapportage
voor de helpdesk met de ICT-ergernissen die we zijn tegengekomen.

De ICT-Coach van 1uur.nu…
Omdat werken slimmer kan!
Meer weten?
Kijk op www.1uur.nu of mail info@1uur.nu
Bas van Gool 06 5138 1687 of Bas van Leur 06 5532 0693
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