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Det kan ske for dig! En fyring er en krise, som rigtig mange bliver ramt af i sit voksenliv. Og det er noget, de
færreste på forhånd går rundt og forbereder sig på. De fleste har jo travlt med at passe sit arbejde, indtil de
pludselig ikke har det mere. At blive fyret ligner ikke alle andre kriser, man kommer ud for i sit liv. Som tiden
går, stiger ens bekymringer, frustration og mismod. Tiden læger ikke alle sår! Her er den ærlige fortælling om
at blive fyret – og om at finde et nyt job. Det skete for Henrik Enegaard Skaanderup, der i Slået hjem fortæller
om, hvordan han mistede sit job som administrerende direktør for Kuben. Det er en personlig fortælling om,
hvordan han taklede den efterfølgende krise og sin nye og uvante rolle som arbejdsløs og jobsøgende – og en
guldgrube af råd, erfaringer og konkrete værktøjer til andre i samme situation. Det er en vedkommende
fortælling, som alle kan lære af: den ledige (eller dem i risikozonen for at blive det), familien, vennerne og
netværket – samt alle dem, som arbejder med opsigelser og rekrutteringer. Det er den ærlige beretning om at
falde dybt efter at have fløjet højt, men også historien om, hvad man selv aktivt bør gøre for at finde et nyt job.
Læs om, hvordan Skaanderup systematisk arbejdede med netværk i sin jobsøgning, om hans 174
netværkssamtaler, om hans erfaringer med headhuntere og rekrutteringsvirksomheder. Lær af de mange råd,
han fik, og læs om, hvordan optimisme vekslede med sortsyn. Sine bedste tips har Skaanderup samlet bagest i
bogen i koncentreret form – tillige med en grønspættebog til brug for andres jobsøgning, med systemer, tips,
eksempler og værktøjer. At blive slået hjem er ikke for tøsedrenge! – Hverken for den ramte eller hans

nærmeste! Se også bogens hjemmeside: www.slaaethjem.dk, hvor du kan hente et gratis kapitel og finde de
cv'er og dokumenter, som er omtalt i bogen.
Købmanden på Reersø Øens fruer sender ofte deres mænd retur når de har været på indkøb hos øens
købmand. 93 tøj. Besøgende: Gæster online: 2 Brugere online: 0 Alle dyr hos Dyreværnet får nye hjem før
eller siden.
Detaljen Denmark ApS - Udvikling af intelligente SaaS & App -løsninger der samler alle parter, indenfor
Byggeri, Ejendomsadministration & Investering, på tværs af. Læs mere her. iPhone 7 er et mesterværk fra
Apple med et suverænt kamera og det splinternye iOS10. Stærke og billige magneter til private, virksomheder
og offentlige institutioner. Har du glemt koden til din iPad eller iPhone - eller er enheden blevet slået fra fordi
du har indtastet en forkert kode for mange gange. Vi forhandler tæpper, gulve og gardiner, men vi har også et
stort varesortiment af andre produkter til boligen. Som headhunterbureau har vi også jobs, der ikke bliver
slået op. Jhpiego provides the global health community with information, expertise and opportunities to
support high quality health systems in limited-resource settings.
Puma Bolig Univers, alt til boligen. Med over 5000m2 udstilling på Fyn har vi et de største udvalg af
internationalt design samt danske klassikere - både online og i butik. Billig og hurtig levering - store
mængderabatter. Puma Bolig Univers, alt til boligen. Som headhunterbureau har vi også jobs, der ikke bliver
slået op. 93 Shoppen, hvor du som spiller, forælder, ven eller sponsor kan bestille udvalgt B. Vi har sammen
med adidas og Sport 24 oprettet B. Vi har bilstereo, tuning til biler, bil styling, bodykit, bil tuning, biludstyr,
brede fælge, krom fælge altså.

