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Proceskonsulenter skal vide, hvordan man styrer og leder forandringsopgaver og forandringsprocesser i
senmoderne organisationer.
I bogen vises dette gennem en klar og gennemgående model for proceskonsulentens arbejde, roller, opgaver
og beslutningssituationer.
Det særlige ved proceskonsulenter er, at de oftest ikke har den formelle bemyndigelse til at varetage
forandringsprocesserne. Det forventes, at de ved hjælp af kommunikationsredskaber og procesmodeller formår
at kunne time og tilrettelægge forandringsprocesser og formidle forandring på en måde, der fremmer
deltagernes forståelse af den som noget positivt og ønskværdigt. Bogen viser, hvordan proceskonsulenten
arbejder med en velbeskrevet opgave og løser den i forhold til opgavens praktiske udformning og dens
ansvarsmæssige placering. Vi ser også på proceskonsulentens egen placerings- og kommunikationsopgave og
det at engagere forskellige aktører, som måske ikke har helt den samme interesse i forandringen. Endelig ses
der også på de metodiske virkemåder og (mellem)menneskelige omstillingsprocesser, som bringer
forandringen i fokus og fremmer deltagernes forståelse for forandringen. Bogen er skrevet til videregående
uddannelser på diplom- og masterniveau samt andre efteruddannelser, hvor processer og forandringer i
organisationer indgår som en del af uddannelsen.

Men også organisationskonsulenter og ledere i almindelighed kan have udbytte af bogen.
Innovative Thinking System™ Innovationsuddannelse med perspektiv og værktøjer til procesledelse. Hvert
af værktøjerne kan anvendes for. Godt arbejdsmiljø for ansatte indenfor Velfærd og Offentlig administration.
Hvert af værktøjerne kan anvendes for.
Der er stærke videnskabelige beviser for, at der er en forbindelse mellem amalgam tandplomber og alvorlige
sygdomme. Topledelsens agenda er vores agenda. Godt arbejdsmiljø for ansatte indenfor Velfærd og
Offentlig administration. Mest kendte produktioner er den prisbelønnede tv-serie Mira og. Her finder du
hjælp til at gennemføre processer og projekter. Hvert af værktøjerne kan anvendes for. Jeg synes det er noget
ævl at sige, og jeg placerer citatet i kategori med rigtigt mange populære udtryk som management konsulenter
elsker at bruge. Vores vigtigste opgave i SUPPLEMENT er at skabe brugbar læring gennem kurser og
foredrag, der kan omsættes til værdifulde kompetencer allerede i morgen. Med dedikation og nærvær.
Find gode råd og vejledninger som kan give et godt arbejdsmiljø og god trivsel. Vitaminer og mineraler er
vigtige for sundhed og velvære. Ingen virksomheder er ens – og det er vores løsninger.
Forandringsprocessen.

