Ledelse
Forfatter:

Morten Emil Berg

Forlag:

Universitetsforlaget

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

300

ISBN/EAN:

9788215014234

Kategori:

Økonomi og ledelse

Utgivelsesar:

2008

Ledelse.pdf
Ledelse.epub

Dette er en grundig innføring i sentrale teorier og virkemidler innenfor ledelse. Bokens grunnleggende filosofi
er at ledere skal lede sine medarbeidere til å lede seg selv - kun på denne måten kan virksomheter nå sine mål.
Gjennom å appellere til fantasi og kreativitet, gir boken hjelp til selvhjelp. Ledere oppfordres til å stille de
sentrale spørsmålene. Svarene gir et grunnlag for å finne frem til aktuelle metoder og teknikker i bokens
"verktøykasse" som blant annet bestar av emosjonell intelligens, konfliktbehandling, personlig effektivitet,
situasjonsbestemt ledelse, 360 graders tilbakemelding, medarbeidersamtaler og coaching.

Denne 3. utgaven er gjennomgående forbedret og oppdatert. Blant annet har boken fått et helt nytt kapittel om
grunnlaget for ledelse, kapittelet om situasjonsbestemt ledelse er fullstendig omarbeidet og to sentrale temaer
innenfor positiv psykologi er tatt med.
Ledelse, verktøy og virkemidler henvender seg til studenter ved høyskoler og universiteter. Den er også meget
aktuell for ledere i privat og offentlig virksomhet som ønsker å styrke sin kunnskap om ledelsesverktøy og øke
sin forståelse for lederrollene, for dermed å være bedre rustet til å mestre sine utfordringer.
Senter for Ledelse tilbyr konsulentbistand og utviklingsprogram innen organisasjon og ledelse. Våre

konsulenter er psykologer med erfaring fra. LO valgte ny ledelse på kongressen 8. - 12. mai 2017. Sidene vil
snart bli oppdatert med oversikt over honorerte verv og arbeidsoppgaver for de enkelt i LOs ledelse. Trenger
du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om ledelse og mer enn 1150 andre emner.
Forskriften gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller
deres representanter. Formålet med forskriften er. Om studieprogrammet. Studiet bygger på den skandinaviske
ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati. Studiet gir deg et faglig.
Ledelse.
Olympiatoppen er en avdeling i NIF, og er gitt det operative ansvar og nødvendig myndighet til å utvikle
norsk toppidrett. Tore Øvrebø er toppidrettssjef.
Heltidsstudentene ved Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft har oppstart 17. august. Møt opp fra kl 09.30
på plenen ved Studentenes Hus (Huset), Teknologiveien. Våre regnskapskontor lever tjenester innen regnskap,
lønn årsoppgjør og rådgivning. "Fra første dag en udelt positiv opplevelse. Foreleserne holder høy standard,
temaene er superaktuelle, og du bygger kompetanse gjennom å analysere og. Administrasjon og ledelse
Administrasjonen til Elektroskandia holder til på hovedkontoret på Alfaset i Oslo. Vi er en del av
verdensomspennende Rexel-gruppen.

