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Peter Drucker - 50 år med ledelse Peter Drucker Hent PDF Forlaget skriver: I det meste af et halvt århundrede
har Peter Drucker været med til at inspirere og uddanne ledere gennem sine bemærkelsesværdige artikler i
Harvard Business Review og har således haft stor indflydelse på erhvervslivet. Her er en uvurderlig samling
af hans mest fremragende værker, sammensat og perfekt indrammet med en tankefuld indledning af Reviews

redaktør, Nan Stone.

Som en af vor tids førende tænkere inden for ledelsesfilosofi og ledelsesteori har Drucker identificeret og
analyseret de vigtigste af de problemstillinger, en leder stilles overfor, lige fra fastlæggelse af

koncernstrategier over lederskabsværdier til sociale forandringer. Set igennem hans usædvanligt skarpe briller
giver denne bog os en sjælden lejlighed til at følge den udvikling, der foregår på vores arbejdsplads og
samtidig opnå en større forståelse af lederens rolle i kampen for at finde en fornuftig balance mellem

forandring og kontinuitet.
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