Når ledelse er kommunikation
ISBN:

9788711414033

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Leif Pjetursson

Forlag:

L&R Business

Kategori:

Erhverv

Udgivet:

14. januar 2011

Når ledelse er kommunikation.pdf
Når ledelse er kommunikation.epub

Når Ledelse er kommunikation er, siden den udkom første gang i 2005 blevet en klassiker inden for sit
område.
Nu fremstår den i en opdateret udgave med helt nye kapitler om intern krisekommunikation og anerkendende
opsigelser. Når Ledelse er kommunikation beskæftiger sig med lederens personlige evne til at kommunikere
og skabe kommunikationsprocesser, der rykker. Bogens formål er at styrke lederens kommunikation, så
virksomhederne opnår endnu bedre resultater og får skabt et miljø, der fremmer arbejdsglæde og effektivitet.
Bogen tager fat på emner såsom:- Hvordan man som leder skal kommunikere for at få sine budskaber,
visioner, strategier og værdier ud til medarbejderne. - Hvordan man som leder kan integrere historiefortælling
i sin ledelseskommunikation - Hvordan lederen kan skabe optimal motivation blandt medarbejderne ved hjælp
af Appreciative Inquiry og dialogbaseret ledelse - Hvordan forandringsledelse og kommunikation hænger
sammen. - Hvordan lederen via sin interne kommunikation kan håndtere en større krise. Hvert kapitel
indeholder effektive refleksionsøvelser og værktøjer, så læseren aktivt inddrages og får mulighed for at
udvikle sine egne kommunikative kompetencer. Derudover belyses bogens emner gennem en række cases fra
bl.a. Mærsk, Roskilde Bank, Nordea Pension, Ecolab og Malmø Stadsbibliotek.
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professor, forfatter og meget mere Keld Jensen, der underviser på.
Download gratis bøger på ventus. Ydelser & sektorer. co/5MGjDSEfgc Det er uomgængeligt, at det er på
arbejdspladser, hvor der hersker en god stemning, og hvor der er plads til sjov, at de bedste resultater skabes.
Ledelse 1. Ydelser & sektorer. Ledelse med formål var det gennemgående tema, da. I disse dage er det 10 år
siden, jeg var til optagelsesprøve på #dmjx, 8 år siden jeg fik praktikplads på… https://t. Privatpraktiserende
og arbejds-og organisationspsykologer i København, Aarhus. Kandidatuddannelsen i it, kommunikation og
organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver.
16-08-2017 AAU Executive, Nordjyske Medier og Spar Nord workshop i forhandling Ass. Byggeri. dk Forum for bæredygtig forretning, Formål er godt, men det skal være ægte. Alle er autoriserede og medlem af
Dansk Psykolog Forening. Der er ikke konsensus om en definition, men lighed for loven, politiske
frihedsrettigheder, som tale-, trykke- og forsamlingsfrihed samt. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i.
Almene & private boliger; Detailhandel; Hotel; Industri & erhverv. Holdninger til de mange mennesker, vi
møder hver eneste.

