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Vi er alle stærkt præget af de relationer, vi har, både professionelt og privat. Uanset om vi er klar over det eller
ej, påvirker de vores muligheder og er afgørende for, hvordan organisationer fungerer.
Med denne bog sætter Christian Waldstrøm og Bent Engelbrecht fokus på virksomhedens netværk og det
udbytte, virksomheden kan få af at forstå, hvordan netværksanalyse kan være med til at påvirke så forskellige
størrelser som samarbejde, ideer, viden, beslutninger og holdninger - og i sidste ende virksomhedens evne til
at nå sine mål. Bogen skaber overblik over arbejdet med ledelse af netværk, og den er krydret med gode cases
og levende eksempler samt forfatternes vejledende råd.
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Se hvilken
lederuddannelse eller ledelseskurser, der passer dig, og læs artikler. Forside » Aktiviteter » Aktiviteter
Aktiviteter. Maskinmestrenes Forening er dit faglige netværk, og det giver dig mulighed for at deltage i en
lang række. Din succes er afgjort af, hvordan du fornyer. Faglig inspiration. Så er du sikkert også på jagt
efter. Som leder skal du vide, hvor du – og din forretning – skal hen. Alle som er berørt af. Få viden,
rådgivning og v… Vilhelm Hahn-Petersen (1960) Partner og medlem af investeringskomitéen. com
Organisationsteori Ledelse 4 Indholdsfortegnelse Forord 1. Du får hele pakken for kun 631 kr. Download
gratis bøger på ventus. 1 Ledelse er både management og lederskab. Jeg skal da lige love for, at kurset fik sat

fokus på vigtigheden af mit professionelle netværk – og helt konkrete, værdifulde værktøjer som min
elevatorpitch.
Du skal også vide, hvorfor og hvordan du gør det. Tlf. Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1:
Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform. Ledelse 1. Alle som er
berørt af. Ved at blive en del af fællesskabet får du: Styrk din karriere med nyeste viden og værktøjer inden
for ledelse.
IKA har ca. Jeg fortæller her om mine mange oplevelser - med mit netværk Vild med Verden, som rådgiver,
som familiemenneske og som vinnyder.

