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Digital Savvy Assistant Training 

In deze training behandelen we de nieuwste (digitale) ontwikkelingen in het secretaresse vak. Wat betekent de op-
komst van alle opkomende technologie voor de secretaresse / managementondersteuner, en hoe blijf  je bij?

In 4 dagdelen inzicht in en bewustwording van de toekomst van je vak

Secretaresses zijn professionals! En net als bij alle andere professionals is het noodzaak om bij te blijven in jouw 
vak. Je volgt alle trends en ontwikkelingen, en doet aanbevelingen binnen je organisatie.

Technologieën als sprekende assistenten, Office 365 en artificial intelligence volgen elkaar in hoog tempo op. Welke 
invloed heeft dat op jouw functie en organisatie? Met de juiste blik in de toekomst kun je tijdig anticiperen. Maak 
jezelf  Digital Savvy!

Wat leer je in de training Digital Savvy Assistant?

• De nieuwste ontwikkelingen in de digitale wereld
• Bewustwording van de ontwikkelingen om je heen
• Tijdig kunnen anticiperen en excelleren in jouw vak

Maatwerk In-company training:
AVK is gespecialiseerd in op maat gemaakte trainingen bij jou op locatie. De exacte inhoud van deze training wordt in 
overleg met jou en jouw team samengesteld. Wij bieden maatwerk thematrainingen voor alle afdelingen in jouw organ-
isatie. Onderwerpen uit de verschillende trainingen zijn onderling uitwisselbaar. Je hebt dus altijd de juiste training 
voor jezelf, jouw organisatie, team of  afdeling.



Kijk voor meer info en actuele prijzen op 
www.avk.nl/digitalsavvy
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Inhoud van de Digital Savvy Assistant Training

De training wordt op maat samengesteld en specifiek toegespitst op jouw organisatie. 

Enkele van de hoofdonderwerpen:

• Samenwerkplatforms Office 365 & Teams, Google apps
• Social platforms Facebook, Instagram, Twitter, etc.
• Gadgets, Apps en Kunstmatige Intelligentie
• Veiligheid & Privacy, de AVG en assistant….wat is je rol
• Outlook & OneNote features voor de assistant

In 4 dagdelen geven we een inkijk in de toekomst van je vak. Met interactieve elementen ga je met de groep aan het 
werk, krijg je inzicht, en word je bewust van de rol die jij als secretaresse / managementondersteuner in de toekomst 
hebt.

Deze training bestaat uit 4 dagdelen van 4 uur, en wordt gegeven door 2 trainers, die tijdens dit dagdeel elkaar 
steeds afwisselen en actief  met jullie aan de slag gaan. Aan deze interactieve bijeenkomst kunnen maximaal 20 
deelnemers deelnemen.

Vraag nu een offerte aan
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