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Lederens værktøjskasse Dion Sørensen Hent PDF Dion Sørensen demonstrerer med denne bog, hvordan
ledelse kan forstås som en række opgaver, der skal løses på lige fod med alle andre job.

Ud over at præcisere, hvilke egenskaber du som leder skal besidde for at blive en god leder, og hvilke
opgaver du skal varetage, rummer bogen 90 konkrete værktøjer, som du umiddelbart kan bruge i hverdagen.
Og værktøjskassen spænder vidt - lige fra ansættelser, coaching, feedback og teambuilding til udvikling af

strategi, omstrukturering, afskedigelser osv. - alt sammen beskrevet og kategoriseret på en logisk og
pædagogisk måde.

Ambitionen er at levere konkrete og praktisk anvendelige anvisninger, som du kan bruge, når du skal
håndtere helt almindelige opgaver og udfordringer i dit lederskab.

Med bogen følger 90 gratis ledelsesværktøjer, som du kan downlode via en kode i bogen. Værktøjerne kan
downloades i forskellige digitale standardformater, så det er nemt fx at præsentere dem på skærmen eller
udskrive dem, ligesom de kan redigeres og tilpasses din virksomheds øjeblikkelige situation og behov.

Kode til www.toolbox.lrbusiness.dk: 27011756
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