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At vi savner ledelsesmæssige redskaber tilpasset en høj grad af kompleksitet. … Så er netop denne bog noget
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banebrydende ledelsesteknologi,men som tillige er beregnet på at give læseren mulighed for at gentænke og
revidere forældede ledelsesprocesser og -metoder. Den enkelte leder vil gennem læsning af bogen vil blive

rustet til at møde en turbulent og kompleks virkelighed, og derved blive i stand til at skabe kreative,
innovative og værdiskabende løsninger.

 

Tror du på; • At vi lever i en brydningstid. • At kompleksiteten er
accelererende. • At mere af det samme ikke længere er tilstrækkeligt.
• At vor tids kriser har rod i utilstrækkelige og ensidige tænkemåder.
• At fragmentering er mere fremherskende end helhedsforståelse. •
At vi savner ledelsesmæssige redskaber tilpasset en høj grad af
kompleksitet. … Så er netop denne bog noget for dig! Stop

downloading giver læseren kendskab til Theory U. En teori, der ikke
blot beskriver en ny og banebrydende ledelsesteknologi,men som
tillige er beregnet på at give læseren mulighed for at gentænke og
revidere forældede ledelsesprocesser og -metoder. Den enkelte leder
vil gennem læsning af bogen vil blive rustet til at møde en turbulent

og kompleks virkelighed, og derved blive i stand til at skabe
kreative, innovative og værdiskabende løsninger.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Stop downloading&s=dkbooks

