Is je GoodHabitz account
al geactiveerd?

Werkplezier

Persoonlijke
ontwikkeling
Talent

Werken aan je eigen ontwikkeling, talenten en loopbaan? Dat kan nu! Leren
is groeien, zowel in je werk als in je persoonlijke ontwikkeling. En het is ook
nog eens leuk! Kolibrie heeft een samenwerking met GoodHabitz, dé online
opleider van Nederland. Je mag daarom gratis gebruik maken van meer
dan 100 online trainingen. Een groot en heel divers aanbod. Activeer jouw
account vandaag nog en maak onbeperkt gebruik van alle trainingen.

LEER WAT JE WILT! WANNEER JE WILT!



De online trainingen van GoodHabitz kun je thuis doen, in je eigen
vertrouwde omgeving en wanneer je tijd hebt. GoodHabitz is
toegankelijk voor iedereen en leuk om iets te leren waar je wel meer
van wilt weten, maar geen lange en dure cursus voor wilt doen.



De trainingen van GoodHabitz zijn inspirerend, eigentijds en
praktisch. Gericht op meer doelmatigheid, productiviteit, positiviteit
en werkplezier. Er zijn zoveel verschillende richtingen dat er voor
iedereen een interessante training bij zit, want;








‘Doen waar je blij van wordt’ wie wil dat nu niet?
Wij zetten de gast centraal.” Tja, dat horen we vaker …
Maar hoe doe je dat? ‘Klantgerichtheid’

Leve de leider!
Leiding geven,
ondersteunen en
inspireren

Nóg doelgerichter
werken

Facebook
voor bedrijven

Nóg meer
werkplezier




Blije klanten
blijven

Stress is fijn, maar dan moet je er wel op de juiste manier
mee omgaan. Stress als loden last op je schouders? Leer
hoe je stress op een positieve manier inzet om je productiviteit
te verhogen. ‘Stress is fijn’
Wil je er ook alles aan doen om je gasten gelukkig te maken?
‘Blije klanten blijven’
Wil jij zo efficiënt mogelijk door het leven? ‘Timemanagement’
Het is nooit te laat om je dromen te realiseren. Kom erachter
wat jij belangrijk vindt. ‘Trekhaak Gezocht’
Make love, not war. Ook op de werkvloer. Leer hoe je op een
effectieve manier kunt omgaan met agressie.
‘Omgaan met Agressie’
Hoe sterk sta jij in je schoenen? Laat jij je nog weleens de kaas
van het brood eten? Leer voor jezelf opkomen en je mannetje
te staan! ‘Nu ik’

Klantgerichtheid

Omgaan
met agressie

Doen waar je blij
van wordt

Zeggen waar
het op staat

Timemanagement

Activeer nu je account en begin direct met leren.
Je kunt uiteraard zelf trainingen uitzoeken of misschien heeft je
leidinggevende een idee wat voor jou een passende cursus of
training kan zijn. Er komen iedere maand nieuwe trainingen bij.

HOE MELD IK MIJ AAN?
Je hebt eerder een e-mail ontvangen van Kolibrie met een
uitnodiging om je account te activeren. Zodra je bent geregistreerd
heb je onbeperkt toegang tot alle online trainingen. Nog niet
aangemeld of de email kwijt? Stuur dan een berichtje naar
helpdesk@kolibrie.nl

JIJ VERDIENT HET!

GOODHABITZ ONLINE
TRAININGEN
 Toegang tot alle trainingen
 Altijd en overal leren
 Iedere maand nieuwe trainingen
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