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En ledertale er ledelseskommunikationens Rolls-Royce: Den store model for ledere, der forstår, at det er
virksomhedens vigtigste kommunikationskanal. En ledertale er nemlig det ultimative redskab til at inspirere,
motivere og skabe klarhed om virksomhedens eller organisationens retning. Bogen sætter spotlyset på den
gode ledertale – både som retorisk genre og som et konkret redskab for direktøren, bestyrelsesformanden og
andre ledere og kommunikatører. Den illustrerer og diskuterer hvorfor og hvordan, ledertalen med fordel kan
betragtes som et led i organisationens strategiske kommunikation. Forfatterne viser, hvorfor det er vigtigt at
beskæftige sig med ledertalen, hvad der kendetegner den gode tale og ikke mindst hvilken rolle, den kan spille
for både leder og for organisationen. Bogens bidragsydere er Jonas Gabrielsen, Mette Møller, Ulrik Bülow,
Lene Skole, Johan Roos, Kell Jarner Rasmussen, Nadja Pass, Nico Mouton og Jesper Klit. Bogen rummer
både teoretiske og praktiske bidrag, og den er den første af sin slags i Danmark – skrevet af danske ledere,
retorikere, kommunikationsrådgivere og forskere.
Ledelseskommissionens formand taler om et behov for ledernes dybe indsigt i den faglige drift, for man kan
ikke lede noget, man ikke forstår. Kristent fællesskab af kvinder, og for kvinder, der tror på Jesus Kristus som
Frelser og Herre og ønsker at bringe dette budskab til andre. Erfaringerne og undersøgelser taler et tydeligt
sprog – outplacement er en god idé fordi det både socialt set og økonomisk giver mening Forandringsledelse artiklen her giver dig et samlet overblik over et af de ledelsesbegreber der er årsag til mest forvirring. På

Endokrinologi på Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR) foregår de ugentlige Lean-møder ikke længere
foran et whiteboard. Her er seks grunde til. Det lyder måske ikke umiddelbart som. Vandløb og rekreative
værdier i fokus – men problemerne med overløb og højt grundvand er langtfra løst… Herunder finder du
spørgsmål, svar og værktøjer, som kan hjælpe dig som leder til at støtte en medarbejder, der er ved at udvikle
mentale helbredsproblemer og. Ledere, der lykkes med at forebygge stress, har en særlig måde at tænke
forebyggelse, hvor de har fokus på at investere tid i relationen til medarbejderen, viser. De foregår foran en
digital. Noget lignende kunne sikkert blive moderne også i kommuner og regioner, men efter tredive års
effektiviseringer af offentlige organisationer taler meget for, at de. Find vej her. En børnebog, der på en
pædagogisk måde forklarer, hvorfor Adolf Hitlers evner som leder og taler påvirkede de tyske masser.

