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Tag ansvar for dit eget (arbejds-)liv og bliv stærkere på jobbet. Det er kort sagt det, der er budskabet i denne
lille bog henvendt til medarbejdere og mellemledere.  

Vi jagter anerkendelse på de sociale medier. Vi roser vores børn for banaliteter. Vi forventer, at chefen skal
anerkende vores indsats. Vi er til fals for andres meninger om os. Men ved at gøre anerkendelse til en

bærende drivkraft bliver vi på mange måder også mindre og svagere, end vi er. 

Charlotte Mandrup giver i denne bog de bedste råd til at blive stærkere i arbejdslivet: Find din indre
anerkendelse. Giv anerkendelse, i stedet for at være afhængig af at modtage det.  Der vil være et kapitel til

hver forventning, der er knyttet til jobbet; anerkendelse, personlig udvikling, mening, motivation,
arbejdsglæde m.m. Og dertil de bedste bud på, hvordan man kan blive vende dem fra svagheder til styrker. 

Denne bog følger op på ”Vær professionel på jobbet”, der på ledelsesniveau satte en ny dagsorden med fokus
på mindre følelsesbetonet kultur på arbejdspladsen.

 

Forlaget skriver:

Tag ansvar for dit eget (arbejds-)liv og bliv stærkere på jobbet. Det
er kort sagt det, der er budskabet i denne lille bog henvendt til

medarbejdere og mellemledere.  

Vi jagter anerkendelse på de sociale medier. Vi roser vores børn for
banaliteter. Vi forventer, at chefen skal anerkende vores indsats. Vi er
til fals for andres meninger om os. Men ved at gøre anerkendelse til
en bærende drivkraft bliver vi på mange måder også mindre og

svagere, end vi er. 

Charlotte Mandrup giver i denne bog de bedste råd til at blive
stærkere i arbejdslivet: Find din indre anerkendelse. Giv

anerkendelse, i stedet for at være afhængig af at modtage det.  Der
vil være et kapitel til hver forventning, der er knyttet til jobbet;

anerkendelse, personlig udvikling, mening, motivation, arbejdsglæde
m.m. Og dertil de bedste bud på, hvordan man kan blive vende dem

fra svagheder til styrker. 

Denne bog følger op på ”Vær professionel på jobbet”, der på
ledelsesniveau satte en ny dagsorden med fokus på mindre

følelsesbetonet kultur på arbejdspladsen.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Stærkere på jobbet&s=dkbooks

