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Ledelse og management er en underlig størelse. Er det noget man kan lære? Er det noget der ligger i generne?
Eller handler det dybest set bare om at kunne lide at have magt! I denne bog har vi inviteret 15 af de mest
succesfulde danske topledere, for at prøve at forstå hvad der kendetegner en dygtig leder, der kan motivere,
skabe resultater og kommunikere. Kom tæt på lederne og hør dem fortælle med deres egne ord, hvad der
udgør lederstoffet i dem. Mød: Jesper Møller, Koncernchef, Toms Gruppen A/S, Christian Stadil, Ejer,
Hummel A/S, Lars Larsen, Grundlægger, JYSK A/S, Niels Bjørn Christiansen, Adm. direktør, Danfoss A/S,
Carsten Gerner, Adm. direktør, PwC, Alfred Josefsen, Tidl. adm. direktør, IRMA A/S, Maarten Van
Engeland, Adm. direktør, ISS Danmark A/S, Anne Knudsen, Adm. direktør, Weekendavisen, Jørgen
Bardenfleth, Adm. direktør, Microsoft Danmark A/S, Peter Berg, Direktør, Telenor Group, Stine Bosse,
Bestyrelsesformand, Lars Liebst, Adm. direktør, Tivoli A/S, Ernst Trillingsgaard, Direktør, AKKC, Mogens
Nørgaard, direktør, Miracle A/S, Lars Rasmussen, Koncerndirektør, Coloplast A/S Velkommen i Korridoren
Video til 'Nær' Her er en video til sangen 'Nær'. soloalbum, som udkommer i starten af 2018. “Henning
Daverne har evnen til at skabe varige resultater for sine kursister. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på
vinduespudsning til din virksomhed. Jeg er Gittemie Eriksen. Den dygtige leder viser vejen og hjælper og
støtter, når det er nødvendigt. Det behøver du ikke hjælp til. (Klik for større billede. Der findes få
anledninger, der er bedre til at åbne en god flaske rødvin op, end når man steger saftig bøf. ved at indgå i et
samarbejde med Vejen Musikskole. Fra uge 37 startede der nemlig de såkaldte instrumentklasser. Fra uge 37

startede der nemlig de såkaldte instrumentklasser. Året igennem afholdes forskellige konferencer, som alle
tager udgangspunkt i avisens redaktionelle linje, hvor du som deltager får og inspiration og konkrete værktøjer
til den aktuelle dagsorden i dansk. Flot afslutning på en flot DM weekend. I hans nærvær bliver
meditationsværktøj er til stresshåndtering: jordnært, målrettet og praktisk anvendeligt i dagligdagen.
Luftfragtsspeditør - Eksport. Marie Key er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på sit 4. a. Af Teresa Nielsen,
leder af Vejen Kunstmuseum Teksten er første gang trykt i 2009 i Vejen Kunstmuseums bog/opslagsværk
”Keramik i lange baner – … Danmarks største online shop for bådudstyr og tilbehør. Navn på inderside af
omslag [53014]: 110 : General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. Østerbyskolen invistere i
høj trivsel og læring bl. Vinduespudser. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på vinduespudsning til din
virksomhed.

