
Mellemleder
Hent bøger PDF

Palle Steffensen

Mellemleder Palle Steffensen Hent PDF AKUT KRISEHJÆLP TIL CHEFEN I MIDTEN. Det er ikke altid
lige nemt at være mellemleder. Rollen er på én gang uundværlig og ulidelig. Mellemledere befinder sig som
en lus mellem to negle, klemt mellem det øverste ledelseslag og medarbejderne i forsøget på at gøre begge
parter tilfredse. De fokuserer på opgaver, der er unødvendige, og bruger deres tid forkert. De tør ikke træffe
beslutninger. De er bange for at tage den nødvendige svære samtale med den medarbejder, der måske for få
måneder siden var en god kollega og ven. Og de er for dårlige til at udfordre deres øverste chefer. Som

mellemleder skal man både kunne lede nedad og opad. Mellemledere har akut brug for hjælp!

Igennem bogens eksempler, interviews med erfarne ledere og konkrete gode råd bliver du klædt på til rollen
som chefen i midten.

 

AKUT KRISEHJÆLP TIL CHEFEN I MIDTEN. Det er ikke altid
lige nemt at være mellemleder. Rollen er på én gang uundværlig og
ulidelig. Mellemledere befinder sig som en lus mellem to negle,

klemt mellem det øverste ledelseslag og medarbejderne i forsøget på
at gøre begge parter tilfredse. De fokuserer på opgaver, der er
unødvendige, og bruger deres tid forkert. De tør ikke træffe

beslutninger. De er bange for at tage den nødvendige svære samtale
med den medarbejder, der måske for få måneder siden var en god
kollega og ven. Og de er for dårlige til at udfordre deres øverste

chefer. Som mellemleder skal man både kunne lede nedad og opad.
Mellemledere har akut brug for hjælp!

Igennem bogens eksempler, interviews med erfarne ledere og
konkrete gode råd bliver du klædt på til rollen som chefen i midten.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Mellemleder&s=dkbooks

