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BESKRIVNING

Nytt ledarskap för en ny världVärlden omkring oss förändras i rasande fart. Blir allt mer gränslös,
snabbrörlig, komplex. Vad betyder detta? Och hur ska företag och individer navigera i denna nya värld för
att lyckas?I den här boken argumenterar Jan Sandgren för att den nya verkligheten för med sig krav på en
ny typ av ledarskap, där vi tillvaratar allas inneboende resurser och låter var och en ta kontroll över sin
egen maktpyramid. För att klara detta måste vi förstå den nya obegränsade världen liksom vår mänskliga
natur, våra drivkrafter och våra beteenden. Vi behöver veta vad som krävs av oss för att bli vår egen
strateg, ledare och genomförare. Och vi behöver veta hur vi skapar verklig och varaktig förändring.Boken
är skriven för dig som leder ett företag, en organisation, en grupp människor, ett projekt eller vill lyckas
inom din egen verksamhet. Följ med, utmana dina gamla föreställningar och vanor, våga släpp loss dina
egna och andras inneboende drivkrafter och motivation, våga lyckas i den nya obegränsade världen. En
spännande upptäcktsresa väntar. En resa som går åt två håll samtidigt; in i dig själv och ut i den nya
världen. Det är dags att sprida maktens pyramider.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Det sprider sig : och det finns bevis - Gullmay Idman - böcker ...

Sprid Pyramiderna. augusti 2009 - nu 9 år 7 månader. Konsult inom verksamhetsutveckling hos Moretime
Professional Services Moretime Management.

Förändringsarbete tar tid | Chef & Ledarskap

Sprid pyramiderna! Nytt ledarskap för en ny värld Nytt ledarskap för en ny värld Jan Sandgren Jan
Sandgren Redaktör: Anders Abrahamsson Omslag och grafisk ...

www.Spridpyramiderna.se - Sprid Pyramiderna

Scopri Sprid pyramiderna di Jan Sandgren: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da
29€ spediti da Amazon.
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SPRID PYRAMIDERNA

https://www.bo-fi.club/?p=SPRID%20PYRAMIDERNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SPRID%20PYRAMIDERNA&ln=se
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