
Holistisk ledelse - Tør du?
Hent bøger PDF

Rikke Strange

Holistisk ledelse - Tør du? Rikke Strange Hent PDF Denne bog er ment, som en inspiration for dig, som vil
være troværdig over for dine egne værdier i rollen som leder.

Bogen er skrevet, som en pixiudgave og kan læses på et par timer.
Det er IKKE en teoretisk bog, men derimod en hands on udgave af, hvad ledelse også er.

Gennem egen tro og forbindelse til dig selv og din rolle som leder, kan du lede med naturlig indlevelse i
relation til din omverden.

Min vision er at bryde med mønsteret om, at du som leder ikke må vise din sårbarhed, men altid skal fremstå,
som kontrolleret for at virke professionel.

I min optik er professionalisme i høj grad at være bevidst om sine følelser. Husk, at selvom du ikke vil tage
dine følelser med på arbejde, så er de der alligevel, om du vil være ved det, eller ej.
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