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omdrejningspunkt. En leder kan ikke lægge lederrollen fra sig, for den er en integreret del af hans identitet
som professionel leder. Bogen sætter fokus på emner, som kan indgå i de samtaler, lederen har med andre og
med sig selv, samtaler om dilemmaer og muligheder i det personlige lederskab. Bogen hjælper lederen til at

være tro mod sine egne idealer som leder og blive bedre til at holde idealerne op mod virkelighedens
afslørende lys og vurdere, om idealerne holder. Ambitionen med bogen er, at lederen åbner sig mod det, som
betyder noget for ham som menneske, så han bestræber på at mestre et personligt lederskab baseret på både
ideelle fordringer og barske realiteter. Det gælder om, at lederen lærer sig selv at kende som menneske og
dermed kender de idealer, der følger med det at være en god leder. Politiken gav bogen 5 hjerter:  "Bogen
stiller betydelige krav til sin læser, med begreber fra både buddhismen og protetikken, dvs. den filosofiske
dialogmetode. Men den er mere end umagen værd med dette sjældne blik på ledelse, der går helt uden om
alle de kendte lederuddannelser og udviklingsprocesser."Læs hele anmeldelsen her  Børsen gav bogen 5

stjerner: "Smukke idealer og krasse realiteter” er Poula Helths nyeste bidrag til tænkningen og debatten om
det personlige lederskab. Hovedbudskabet er, at ægte lederskab kræver ledere, der kender og er i kontakt

med deres inderste værdier og idealer."Læs hele anmeldelsen her

 

Ledelse har i dag det personlige som omdrejningspunkt. En leder kan
ikke lægge lederrollen fra sig, for den er en integreret del af hans
identitet som professionel leder. Bogen sætter fokus på emner, som
kan indgå i de samtaler, lederen har med andre og med sig selv,
samtaler om dilemmaer og muligheder i det personlige lederskab.
Bogen hjælper lederen til at være tro mod sine egne idealer som
leder og blive bedre til at holde idealerne op mod virkelighedens
afslørende lys og vurdere, om idealerne holder. Ambitionen med
bogen er, at lederen åbner sig mod det, som betyder noget for ham
som menneske, så han bestræber på at mestre et personligt lederskab

http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE1469423/erhvervsbosser-kaemper-om-hvor-lederskabet-skal-staa/
http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/220574/boeger_etik_som_fundament_for_godt_lederskab.html
http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/220574/boeger_etik_som_fundament_for_godt_lederskab.html


baseret på både ideelle fordringer og barske realiteter. Det gælder
om, at lederen lærer sig selv at kende som menneske og dermed

kender de idealer, der følger med det at være en god leder. Politiken
gav bogen 5 hjerter:  "Bogen stiller betydelige krav til sin læser, med
begreber fra både buddhismen og protetikken, dvs. den filosofiske
dialogmetode. Men den er mere end umagen værd med dette sjældne
blik på ledelse, der går helt uden om alle de kendte lederuddannelser
og udviklingsprocesser."Læs hele anmeldelsen her  Børsen gav bogen
5 stjerner: "Smukke idealer og krasse realiteter” er Poula Helths
nyeste bidrag til tænkningen og debatten om det personlige

lederskab. Hovedbudskabet er, at ægte lederskab kræver ledere, der
kender og er i kontakt med deres inderste værdier og idealer."Læs

hele anmeldelsen her

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE1469423/erhvervsbosser-kaemper-om-hvor-lederskabet-skal-staa/
http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/220574/boeger_etik_som_fundament_for_godt_lederskab.html
http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/220574/boeger_etik_som_fundament_for_godt_lederskab.html
http://readtimess.in.net/blog.php?b=Smukke idealer og krasse realiteter&s=dkbooks

