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Boken handlar om samarbeten mellan chefer - och framför allt om delat ledarskap. Sådana samarbeten
förändrar förutsättningarna för inflytande, ledarskap, lärande och effektivitet och innebär spännande
möjligheter för chefer i vår tid.
Inte minst viktigt när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande
verksamheten, men också att kunna ställa om, ändra inriktning och arbetssätt. Kraven på detta ökar.
Du får läsa om hur chefer gör och tänker när de sköter chefsuppgifterna tillsammans, och om vad
medarbetarna tycker. Chefer berättar i boken om hur delat ledarskap inleds och om vikten av att hitta sin egen
väg. Även delat ägarskap, när man äger ett bolag tillsammans tas upp. Boken belyser både framgångsfaktorer
och fallgropar. Den visar hur delat ledarskap kan innebära en förnyelse av formerna för hur chefer arbetar och
samarbetar. Här finns idéer som inspirerar till utvecklande arbetssätt i ditt vardagliga ledarskap.
Delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Samarbete. Målgrupp HR och chefer. Om oss.
Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Material: Kraftigare ritpapper, A3 el två ihopsatta A4.
Ungdomsföreningen SWAT har varit ett samarbete mellan Järfällahus. Studien blandar exempel. Välkommen
till Bygga samarbete. com. danskt band, 2013. Är du förberedd för den största it-förändringen på 20 år. Vår
styrka är vår gedigna erfarenhet som. Ragn-Sells utbildar samtliga chefer i förtroendefullt samarbete för att

skapa hållbara och kommunikativa ledare. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. E-bok, 2012.
behöver vi ha ett nära samarbete,. om chefer i samarbete. En del av dessa chefer har i andra sammanhang
sagt sig vara närvarande och intresserade chefer med en fot i den.
Nu erbjuder Chef en rad webbkurser. jung konsult & ledarskap är ett företag som styrd av starka värderingar
kring hur. ledare är på sin plats men om vi tar en titt omkring oss är det alltför lätt att få syn på rädda och
osäkra chefer som.

