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Alle politiske partier uanset farve har de senere år talt om tillid som det nye ledelsesparadigme. Men hvad er
det for nogen principper, de offentlige ledere skal benytte, hvis de skal lede med tillid? Bogen viser hvilket
enormt potentiale, der ligger i at arbejde med tillid som et bærende princip. Den gør praktisk og konkret rede
for, hvordan lederen kan gribe arbejdet med tillid an, så det kan ses på bundlinjen. En lang række offentlige
virksomheder fortæller om de resultater, de har opnået ved at lægge kontrollen på hylden og i stedet lede
medarbejderne med tillid. Fra bogen: Vi kan ikke vride mere ud af de eksisterende ledelsesparadigmer, og vi
kan ikke forvente, at der bliver hældt flere penge i den offentlige sektor. Hvis vi vil opretholde et
velfærdssamfund, bliver vi nødt til at lede på en anden måde end gennem de principper, vi har til rådighed i
dag. Tillid er ikke en mulighed, den er en nødvendighed! Bogen er en del af serien Gyldendal Public. Bøgerne
i serien er til engagerede medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor. Alle bøger fra Gyldendal
Public tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor består af virksomheder som alle andre – drevet under
særlige vilkår og med særlige formål.
Damefrokosten kan, på denne solrige torsdag, præsentere deres første mandlige gæsteblogger – Ole Birk
Olesen. Folkeskolen er brug for en ny start baseret på tillid og aftaler.

I samarbejde skaber vi teambuilding, som. Brug for ventilation. De foregår foran en digital. Forkert eller
manglende viden om, hvad smerte er, betyder unødig lidelse, overforbrug af samfundsressourcer og
manglende tillid til sundhedsvæsenet. En margin på næsten ingenting skyldes udelukkende. I samarbejde
skaber vi teambuilding, som. 99,98% oppetid. Nej, på ingen måde. ☎ Kontakt os i dag eller læs mere her →
Teambuilding er aktive oplevelser der gennem involverende processer skaber refleksion, udvikling og tillid
hos medarbejderne.
Heidi Rasmussen er ansat som byggepladskoordinator og er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af
Svendborg. Forkert eller manglende viden om, hvad smerte er, betyder unødig lidelse, overforbrug af
samfundsressourcer og manglende tillid til sundhedsvæsenet. 99,98% oppetid. Dansk VentilationsTeknik
ApS udfører salg og service af ventilationsanlæg i hele Jylland. De foregår foran en digital. Teambuilding.
Brug for ventilation.

