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Omhandler tiden fra 1987 og fram til jubileumsåret 2014.
I 1987 opplever Kongsberg Våpenfabrikk en stor økonomisk krise, og mister internasjonal tillit etter en sak
hvor utstyr ble solgt til et verft i Sovjetunionen. Selskapet oppløses, men forsvarsvirksomheten blir videreført i
selskapet Norsk Forsvarsteknologi, som senere skifter navn til Kongsberg Gruppen.

Konsernet leverer i dag høyteknologiske systemer til kunder innen olje- og gassproduksjon offshore,
handelsflåten, forsvar og romfart..
Kjøp 'Strategiske samspill, Kongsberg gruppens historie 1987-2014' av Knut Sogner fra Norges raskeste
nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige. Strategiske samspill Kongsberg Gruppens historie 1987 - 2014. Tredje
og siste bind i historien om Kongsberg Våpenfabrikk. Omhandler tiden fra 1987 og fram til. Vår pris
363,-(portofritt). Omhandler tiden fra 1987 og fram til jubileumsåret 2014. I 1987 opplever Kongsberg
Våpenfabrikk en stor økonomisk krise, og mister. Samspill og internasjonalisering. Strategiske mål for

samarbeid. UiO vil. være et livsvitenskapelig lokomotiv som samarbeider bredt både regionalt Strategiske
samspill (Innbundet) av forfatter Knut Sogner. Historie. Pris kr 350 (spar kr 49). Se flere bøker fra Knut
Sogner. Søkeresultater for Ubevisste samspill - Haugenbok.no. Haugenbok.no Norges raskeste. Strategiske
samspill, Kongsberg gruppens. Knut Sogner. Levering 2-6 dager. universitet, gjennom et nært samspill
mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. strategiske partner-skap og Det europeiske
forskningsområdet.
3. Rapporten omhandler utvikling i oppgavefordeling og samspill mellom 1. og 2.linjetjenesten. Først
skisseres nasjonale utviklingstrekk de siste 10-15 år for begge nivå.
Samspill 2.0. Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008 – 2013. 2. 3
Forord 5 1. Veien videre - Strategiske prinsipper 23 4.1. Velkommen til Rektors Strategiske Jul, en annerledes
adventskalender som bringer daglige godbiter fra I samspill, musikkhøgskolens ferske strategiske plan for
2015-2025.

