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Erhvervsmanden Nico Schou er i høj grad styret af fakta, viden, logik og orden. Sat lidt på spidsen er Nico
Schou en mand, der leder og navigerer med stor succes ved primært at bruge den venstre halvdel af hjernen.
Derfor bliver det også rigtig interessant, lærerigt og ligefrem morsomt, når Nico Schou i sin bog fortæller om
sin årelange erfaring med styring af kreative virksomheder, der jo i høj grad er befolket af Nicos egne
modsætninger: skæve og kreative mennesker, der befinder sig som fisk i vandet i farverige og kaotiske
arbejdsmiljøer, hvor der hovedsageligt tænkes, leves og skabes ved brug af højre hjernehalvdel. Gennem
bogen giver Nico sit bud på, hvordan man opbygger en inspirerende kreativ arbejdsplads med plads til
begejstring – men hvor der samtidig er styr på tingene. Nico Schou afslutter bogen med at sætte ord på en
række personlige livsbetragtninger og holdninger vedrørende udvalgte samfundsforhold.
Mennesker søger kvalitet overalt undtagen indenfor det vigtigste område - tænkningens kvalitet. Det er altså
en lang række af pengeindtægter i årets løb, der lægges sammen i resultatopgørelsen. Botved sælger maskiner
og udstyr til at hjælpe folk, der ikke selv kan komme op og ned ad trapper, ind og ud af … Pleuratech ApS
INCUBA Skejby Over halvdelen af alle anlagte pleuradræn bliver ikke placeret optimalt i lungehulen, derfor
har Pleuratech udviklet en 'KatGuide', et lille bøjet plastikrør, der med stor succes kan lede lungedrænet den

rette vej ind i pleurahulen og få det til at ligge præcis, som kirurgen gerne vil have det. Viden · Kreativitet ·
Løsning Vi udvikler kreative og avancerede løsninger til automation for blandt andet forsyningsselskaber og
førende danske virksomheder. Supervision. Tektanken bygger bro mellem skoler og virksomheder og
understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning. Hos InfinIT står
vi gerne på hovedet for at tilbyde netop dig den bedste kombination af virksomheder, offentlige institutioner
og forskere. A/S A. Over 6 moduler og gennem et skræddersyet og professionelt pensum garanterer vi, at du
får værktøjerne, viden og inspirationen til at flytte både dig og din virksomhed. Botved. Det er altså en lang
række af pengeindtægter i årets løb, der lægges sammen i resultatopgørelsen. Viden · Kreativitet · Løsning Vi
udvikler kreative og avancerede løsninger til automation for blandt andet forsyningsselskaber og førende
danske virksomheder. A/S A. Omsætningen er en sammenlægning af virksomhedens salg i løbet af året.
Supervision, supervisionsuddannelse & andre kurser. Hos InfinIT står vi gerne på hovedet for at tilbyde netop
dig den bedste kombination af virksomheder, offentlige institutioner og forskere. Viden · Kreativitet ·
Løsning Vi udvikler kreative og avancerede løsninger til automation for blandt andet forsyningsselskaber og
førende danske virksomheder. Fredag, 23.
Supervision, supervisionsuddannelse & andre kurser. A/S A. Det kommunale selvstyre er
omdrejningspunktet for den succesfulde danske velfærdsmodel.

