Følg mig
ISBN:

9788740023701

Sprog:

Dansk

Forlag:

Politikens Forlag

Forfatter:

Kim Kristensen

Udgivet:

29. september 2015

Kategori:

Erhverv

Følg mig.pdf
Følg mig.epub

Årets Ledelsesbog 2015! Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at stille dig i forreste linje,
udpege en retning og sige: Følg mig! Kim Kristensen har stået i de mest krævende situationer, en leder kan
opleve. Som officer har han flere gange ført danske soldater i krig, hvor beslutninger i bogstaveligste forstand
er et spørgsmål om liv og død. Han har senere brugt sine erfaringer med ledelse i erhvervslivet, den
kommunale verden, diplomatiet og kongehuset, hvor han i dag fungerer som ceremonimester. Eksemplets
magt er stærk og tydelig, skriver Kim Kristensen i sin bog. Du skal lede fra fronten. Du skal gå forrest. Det
skaber tillid og troværdighed blandt medarbejderne, at de ved, at du nok skal være der, ikke kun når
skåltalerne holdes, men også når det gør allermest ondt.
Med baggrund i egne erfaringer giver han samtidig en række effektive redskaber til at skabe en unik strategi
med konstant fokus på hård træning samt viljen til at sætte drømmeholdet. Det er fundamentet for ledelse i
verdensklasse. Bogen er også et opgør med Rambo-ledelse og kæft, trit og retning.
Du skal elske dine medarbejdere, lyder hans provokerende budskab. Det er dem, der i sidste ende skal skabe
resultaterne, og først når de mærker din omsorg, er de parat til at følge dig gennem ild og vand. Om
forfatteren: Kim Kristensen (f. 1964) er kongehusets ceremonimester. Han har tidligere været adjudant for

Hendes Majestæt Dronningen og ledet militære operationer i Kroatien 1995 og Kosovo 2005. I 2007 blev han
udnævnt til oberst og chef for den danske krigsindsats i Afghanistan. Kim Kristensen blev i 2009 kåret til
Årets Leder af Ledernes Hovedorganisation, og han holder foredrag om ledelse rundt om i verden. Kim
Kristensen modtog prisen for Årets Ledelsesbog 2015 for bogen Følg Mig.
Spændingen om de heldige, der skal med mig til VM kamp i ishockey bliver udløst nu. Så kære følgere, nu
sker det. She grew up in a little city with her parents and two brothers, she loved to sing, draw, act, dance and
entertain. 1k Followers, 490 Following, 554 Posts - See Instagram photos and videos from Jesper Klintdrup
Poulsen (@klintdrupp) Create an account or log in to Instagram - A simple, fun & creative way to capture, edit
& share photos, videos & messages with friends & family. Om mig. Billig og hurtig levering.
Billig og hurtig levering.
Kundetilfredshed: 97% anbefaler os Den historiske havnegrund, der i årtier har huset bryggeriet Tuborg og
havnevirksomheden Tuborg Havn, vil om få år danne ramme om eksklusive leje- … Vi leverer pakken lige til
din dør Vi leverer 365 dage om året – vores speciale er at levere det, du forventer. JSK forum Tråde Indlæg
Sidste indlæg; Nyt fra bestyrelsen Herinde kan i læse hvis bestyrelsen har noget nyt. Kontakt os eller kom
ind. Man må selvfølgelig hjertens gerne benytte opskrifterne, men offentliggøres de, så skriv hvor de stammer
fra. JSK forum Tråde Indlæg Sidste indlæg; Nyt fra bestyrelsen Herinde kan i læse hvis bestyrelsen har noget
nyt. Når du vælger at få din vare leveret med DAO. Spændingen om de heldige, der skal med mig til VM
kamp i ishockey bliver udløst nu. Vi har et KÆMPE udvalg af jagtudstyr i højeste kvalitet. 140 år i
søforsikring. Vi grundlagde vores zoo tilbage i 1980, og langsomt kom der flere og flere fisk til, som de
lokale fiskere bragte i land. 140 år i søforsikring. Der kan ikke svares i dette forum da det kun er. facebook.
1k Followers, 490 Following, 554 Posts - See Instagram photos and videos from Jesper Klintdrup Poulsen
(@klintdrupp) Create an account or log in to Instagram - A simple, fun & creative way to capture, edit & share
photos, videos & messages with friends & family. Sikkerhed: Coverholder at Lloyd's.

