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Ledelsesteamet gentænkt Anders Trillingsgaard Hent PDF Ledelsesteamet gentænkt bygger på en ny
forståelse af ledelse og ledelsesteam. I bogen samles ”best current knowledge” om ledelsesteam i et

tilgængeligt og praksisrelevant format kombineret med talrige øvelser og cases. Bogens 12 pointer viser,
hvordan ledelsesteam kan nå frem til et bedre og mere effektfuldt samarbejde. Blandt pointerne er: •Ledelse
er ikke noget, I er. Det er noget, I producerer •Ledergrupper udvikler sig i eksperimenterende livtag med

gradvist mere besværlige realiteter •Jeres møder er for ringe, punktum. •En ledergruppe uden styringsoverblik
er som en leder uden en kalender •DU skal udvikle dig, hvis gruppen skal udvikle sig •Dybden i jeres forhold
afgør kvaliteten af jeres fakta Bogen er skrevet til ledelsesteam, som ønsker at skabe nye fælles forståelser og
tilrettelægge udviklingstiltag til netop deres team, under netop deres betingelser. Dermed bliver teamet i stand
til at få de bedst mulige organisatoriske resultater ud af de ressourcer, det råder over. "At forstå og udvikle
ledelsesteamet er en afgørende forudsætning for ledelsesmæssig succes. Og nærværende bog indeholder en
sjælden rigdom af perspektiver til udvikling af ledergruppernes ledelsesgrundlag. 'Ledelsesteamet gentænkt'
sætter en ny dagsorden for ledelse i grupper. Dels udfoldes et flot vokabularium, dels opstilles en struktureret
og anvendelig model for udvikling i mange forskellige faser, dimensioner og perspektiver, og dels skabes
mange flere nuancer omkring ledelsesgrupperne, end hvad vi normalt tænker på." - Fra bogens forord af

Alfred Josefsen

 

Ledelsesteamet gentænkt bygger på en ny forståelse af ledelse og
ledelsesteam. I bogen samles ”best current knowledge” om

ledelsesteam i et tilgængeligt og praksisrelevant format kombineret
med talrige øvelser og cases. Bogens 12 pointer viser, hvordan

ledelsesteam kan nå frem til et bedre og mere effektfuldt samarbejde.
Blandt pointerne er: •Ledelse er ikke noget, I er. Det er noget, I
producerer •Ledergrupper udvikler sig i eksperimenterende livtag
med gradvist mere besværlige realiteter •Jeres møder er for ringe,
punktum. •En ledergruppe uden styringsoverblik er som en leder

uden en kalender •DU skal udvikle dig, hvis gruppen skal udvikle sig



•Dybden i jeres forhold afgør kvaliteten af jeres fakta Bogen er
skrevet til ledelsesteam, som ønsker at skabe nye fælles forståelser
og tilrettelægge udviklingstiltag til netop deres team, under netop
deres betingelser. Dermed bliver teamet i stand til at få de bedst

mulige organisatoriske resultater ud af de ressourcer, det råder over.
"At forstå og udvikle ledelsesteamet er en afgørende forudsætning
for ledelsesmæssig succes. Og nærværende bog indeholder en
sjælden rigdom af perspektiver til udvikling af ledergruppernes

ledelsesgrundlag. 'Ledelsesteamet gentænkt' sætter en ny dagsorden
for ledelse i grupper. Dels udfoldes et flot vokabularium, dels

opstilles en struktureret og anvendelig model for udvikling i mange
forskellige faser, dimensioner og perspektiver, og dels skabes mange

flere nuancer omkring ledelsesgrupperne, end hvad vi normalt
tænker på." - Fra bogens forord af Alfred Josefsen

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ledelsesteamet gentænkt&s=dkbooks

