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Kend din tidstype Trine Kolding Hent PDF Var du typen, der i skolen skrev dansk stil natten før, eller
afleverede du altid i god tid? Er du tilhænger af lister, skemaer og planer, eller foretrækker du en tom

kalender? Tidstypeuniverset består af De tre tidstyper®: tidsoptimisten, tidsrealisten og tidspessimisten. Når
du kender din tidstype, forstår du bedre, hvorfor du disponerer din tid, som du gør, og hvorfor samarbejdet
glider lettere med nogle mennesker frem for andre. Trine Kolding er ophavskvinde til De tre tidstyper® og
Danmarks førende ekspert i personlig effektivitet og planlægning. Med denne bog giver hun dig en grundig
indføring i tidstypeuniverset og konkrete redskaber til én gang for alle at få styr på planlægningen. Gyldendal
Business Singler er korte og koncentrerede tekster, som du kan læse for hurtigt at sætte dig ind i et emne.

Efterfølgende kan man opsøge mere viden, hvis man vil have emnet uddybet.
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