
CASE STORY 
Samarbejde mellem Time Consult og JFP A/S 



JFP A/S er en totalentreprenørvirksomhed med 40 års erfaring, der udfører byggeopgaver i hoved og to-

talenterprise. “Vi holder hvad vi lover” er et af mottoerne hos JFP. Deadlines og aftaler skal overholdes. 

 

JFP A/S er en virksomhed er i kraftig vækst, og når en virksomhed er i sådan en udvikling, giver det ofte medar-

bejderne en følelse af, at der er  travlt, og at det hele går meget stærkt. 

 

For at give medarbejderne ro og overskud i hverdagen og en følelse af ro  i maven, besluttede de sig for at lave 

et forløb med  Time Consult. 

 

MÅL 

Målet med forløbet var tidsoptimering via ændring af vaner, struktur i arbejdsdagen, mere effektiv mailhåndter-

ing, planlægning og prioritering, samt  bedre udnyttelse af  de muligheder der ligger i Outlook.  

 

  

UDBYTTE   

JFP’s evaluering viser, at: 

• 87 % har fået mere ro i hverdagen 

• 96 % har fået større overblik over deres arbejdsdag/arbejdsopgaver 

• 97 % har sparet tid på at deltage i forløbet - gennemsnitligt  16 min. pr. dag pr. person. -  svarende til 8 timer 

pr. dag for JFP 

 

KONTINUERLIG OPTIMERING 

I forlængelse af forløbet og i samarbejde med Time Consult bliver der lavet opfølgning på eksisterende  

medarbejdere, ligesom der er udarbejdet et forløb, så nye medarbejdere bliver introduceret til de gavnlige  

redskaber i starten af deres ansættelse.   

 

 

JFP -   vækst  med ro i  maven  
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OPTIMERING 

 
Jeg har fået meget mere tid, kan give mine  
kollegaer, kunder og samarbejdspartnere  
hurtigere svar. Jeg har mere ro, kan bedre 
prioritere, og jeg når bare mere i hverda-
gen. 
 
Dorte Hartvig 
Kvalitets- og arbejdsmiljøchef 

99% mener ikke, at 
vi udnytter vores 
fulde kreativitet og 
ressourcemæssige 
potentiale på vores 
arbejde. 



Forløbet rent praktisk hos JFP A/S 

45 medarbejdere skulle igennem et kursusforløb på 5 formiddage fordelt over 4 måneder.  

For at tilpasse forløbet til virksomhedens og medarbejdernes behov, startede forløbet  med et kort personligt 

interview med samtlige medarbejderne ved deres skriveborde. 

 

Herefter deltog alle i kursusdagene fordelt på 3 hold. 

 

For at optimere processen, var der sat tid af til, at medarbejderne kunne komme i gang med at bruge redskab-

erne ved egen PC med det samme.  

 

Denne fremgangsmåde er Time Consults unikke tilgang til enhvert forløb. Det er  videnskabeligt  bevist, at det 

giver det størst mulige udbytte af forløbet, ligesom vores erfaring viser, at det hæver udbyttet markant, at man 

med det samme kommer i gang med at bruge de nye redskaber. 

 

Time Consults passion er 
at hjælpe mennesker til et bedre arbejdsliv, hvor bunker på skrivebordet, kaos i hovedet og en fyldt indbakke er 
passé. Fordi vi alle fortjener et liv i balance, så vi er glade både privat og på arbejde. For når vi har det godt, har 
vores kollegaer, ledere og vores virksomhed det også godt. 
 

Specialister i optimering 

Time Consults primære fokus er på tidsoptimering med ændring af vaner og udnyttelse af de IT systemer, vi i 

forvejen har til rådighed som Outlook eller Lotus Notes. Erfaringen er, at man generelt bruger disse systemer 

alt for lidt,  og med mere viden og enkle redskaber kan de være en stor hjælp i hverdagen.  
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OPTIMERING 

 

 

 

Deltagerenes vurdering af hvor 
meget tid de har sparet pr. dag 
efter forløbet. 

Torben: 

Før kurset gik jeg rundt med en masse ting 

jeg skulle huske i hovedet. Jeg havde altid en 

blok med mig, når jeg gik i seng, så jeg kunne 

skrive ned, når jeg kom i tanke om noget jeg 

skulle have gjort. Det gør jeg ikke mere. 

 

Jeg er blevet bedre til at bruge Outlook, og 

har fået et meget bedre overblik over mine 

arbejdsopgaver. 

 

Nu tager jeg arbejdsjakken af fredag, og tjek-

ker først min kalender søndag aften.  

 


