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PDF Tør du være leder? giver dig 5 trin til at få sagt det du mener - tydeligt og ordentligt. Du får helt

konkrete redskaber, bl.a. en enkel opskrift på negativ feedback, der er tydelig og respektfuld. Du får indsigt i
to faldgruber, det er nemt at ryge i - og tips, der sikrer, at du undgår dem. Du får genveje til større mod og
mere handlekraft. Du får overblik over fordele og ulemper ved forskellige samtaletyper samt tjeklister, som
gør det lettere at forberede dem. Bogen er forsynet med masser af eksempler og øvelser, som gør det nemt for
dig at omsætte den nye viden til din hverdag som leder. Læserne siger bl.a.: ”Bogen er let tilgængelig og

meget håndgribelig. Stoffet er til at forstå og tilmed spændende.” Karen Borchert, Indehaver af
tandlægeklinik i Roskilde.

”I ”Tør du være leder?” fandt jeg svar og løsninger på mange af de problematikker, der gør det svært at eje og
lede den lille virksomhed.” Mette Rønbøg, Indehaver og direktør Magenta Firmagaver. Pia Markersen er
foredragsholder, forfatter, kursusleder, certificeret coach og sparringspartner for ledere. Hun er uddannet
cand.mag. og har siden 1998 arbejdet med udvikling af ledere, teams og organisationer i bl.a. LEGO,

Grundfos, Danfoss, Post Danmark, Carlsberg, Dansk Røde Kors - og hjælper i dag også ejerledere i mindre
virksomheder.

 

Tør du være leder? giver dig 5 trin til at få sagt det du mener -
tydeligt og ordentligt. Du får helt konkrete redskaber, bl.a. en enkel
opskrift på negativ feedback, der er tydelig og respektfuld. Du får

indsigt i to faldgruber, det er nemt at ryge i - og tips, der sikrer, at du
undgår dem. Du får genveje til større mod og mere handlekraft. Du
får overblik over fordele og ulemper ved forskellige samtaletyper
samt tjeklister, som gør det lettere at forberede dem. Bogen er

forsynet med masser af eksempler og øvelser, som gør det nemt for
dig at omsætte den nye viden til din hverdag som leder. Læserne

siger bl.a.: ”Bogen er let tilgængelig og meget håndgribelig. Stoffet
er til at forstå og tilmed spændende.” Karen Borchert, Indehaver af

tandlægeklinik i Roskilde.
”I ”Tør du være leder?” fandt jeg svar og løsninger på mange af de

problematikker, der gør det svært at eje og lede den lille
virksomhed.” Mette Rønbøg, Indehaver og direktør Magenta

Firmagaver. Pia Markersen er foredragsholder, forfatter, kursusleder,
certificeret coach og sparringspartner for ledere. Hun er uddannet

cand.mag. og har siden 1998 arbejdet med udvikling af ledere, teams
og organisationer i bl.a. LEGO, Grundfos, Danfoss, Post Danmark,
Carlsberg, Dansk Røde Kors - og hjælper i dag også ejerledere i

mindre virksomheder.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener - tydeligt og uden at blive en ond chef&s=dkbooks

