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Minutchefen opbygger supereffektive teams Ken Blanchard Hent PDF Gør dine teams supereffektive! En
fortælling om de fire udviklingstrin, et team skal gennemgå for at opnå fremragende resultater.

Aldrig har virksomheders og organisationers succes været mere afhængig af godt teamwork end nu. I denne
bog forklarer Ken Blanchard sammen med Donald Carew og Eunice Parisi-Carew, hvordan alle teams
gennemgår fire udviklingstrin på vejen til at blive et supereffektivt team. De fire trin kaldes også

introduktionsfasen, utilfredshedsfasen, integrationsfasen og produktionsfasen. Forfatterne viser derefter,
hvordan ledere kan hjælpe ethvert team til hurtigt at opnå mest mulig effektivitet med mindst mulig

stressbelastning.

Dette værdifulde supplement til serien The One Minute Manager® Library er et must for enhver, der arbejder
med teams, og som vil opbygge supereffektive teams.

KEN BLANCHARD er medforfatter på bogen THE ONE MINUTE MANAGER® (Minutchefen) og har
skrevet 40 andre bøger, herunder New York Times bestselleren Gung Ho! og Raving Fans, som også er

oversat til dansk. Hans bøger er blevet solgt i 18 millioner eksemplarer på mere end 25 sprog. Han er Chief
Spiritual Officer i The Ken Blanchard Companies, som er en global virksomhed, der beskæftiger sig med

træning og udvikling af ledere.

DONALD CAREW og EUNICE PARISI-CAREW er to af de største autoriteter inden for gruppedynamik og
teambuilding. De er begge medstiftere af The Ken Blanchard Companies.
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