
Deadline
Klik hier om het seizoensnieuws online te bekijken

Deadline
Vandaag vroeg ik mezelf af wat een deadline is? En wat deze voor mij doet?
Graag leg ik jullie mijn situatie voor en ben ik benieuwd…
We maken vier keer per jaar het seizoensnieuws. Dat weet ik ruim van tevoren, (knipoog).De seizoenen veranderen namelijk niet per jaar. Handig zou je zeggen.
We maken begin van het jaar een globale planning en prikken ook keurig twee weken van tevoren een deadline, (netjesgepland).
En dit werkt meestal ook wel, maar er kwam geen inspiratie. Of stelde ik te hoge eisen?T was het gewoon nog niet voor mij.
Een deadline (vervelend woord eigenlijk), werkt meestal heel goed bij mij, beetje extra druk en meer inspiratie tegen heteinde. Maar deze keer niet. 
Wie heeft er last van als ik mijn deadline niet haal? Moet ik iemandinformeren of neem ik genoegen met wat ik heb? Zoek ik de oplossing ineen paar uurtjes extra werken in de avond?
Zoals jullie aan de datum van ons seizoensnieuws zien……heb ik dedeadline een weekje verschoven.De herfst is natuurlijk gewoon op 21 september begonnen!
Hoe werkt een deadline voor jou? Killing of juist bevorderend?Ben je een leeuw die pas gaat rennen als hij honger heeft of een eekhoorndie vast regelmatig verzameld en een voorraad opbouwt?
Wordt lid van onze Linked-In groep en geef jouw antwoord, klik hier...
Teamdagen met inhoud
Verbeter  ideeën  doorspreken,  misverstanden
ophelderen,  irritaties  oplossen,  vragen
beantwoorden  en   zorgen  en  gevoelens
serieus nemen. Dat is onder andere waar wij
stil bij staan met onze teamdagen. 
Klik hier voor meer informatie.

Heb je je deadline gehaald? Individuelesollicitatietraining
Wil je je goed voorbereiden op een
sollicitatiegesprek?
Bewust zijn hoe je overkomt? En ook je
eigen kwaliteiten, competenties en wensen
goed kunnen verwoorden? Goed kunnen
aansluiten... lees verder
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Het seizoensnieuws verschijnt vier keer per jaar. Daarin vind je informatie over actuele onderwerpen, trainingen, interviews en meer.
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen, klik dan op Afmelden om je uit te schrijven.
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