People'sPress

LEDERLIV
Lederne,, Friday, March 04, 2016, Section 1 (1. Sektion),, Page 68,, 330 words, Id:e59ade2f

VÆR PROFESSIONEL PÅ JOBBET - LAD FØLELSERNE BLIVE HJEMME
Der er sket et skred fra tidligere tiders generationer, hvor familien og kirken var de
tydelige rammer, man værnede om og navigerede inden for. I dag har individualismen
taget over, man er sig selv nærmest, og arbejdet er den nye meningsbærende
institution. Men i takt med, at vi lægger mere og mere betydning ind i arbejdet, gør det
os samtidig svagere og mere udsatte - især over for stress. Vi bilder os selv ind, at vi skal
yde til bristepunktet og knytte os stærkt til chef og kolleger, så vi (forhåbentligt) bliver
uundværlige. Men dette er blot en illusion, og vi risikerer i stedet at gøre os mere
sårbare end godt er.
CHARLOTTE MANDRUP Vær professionel på jobbet - Lad følelserne blive hjemme
People's Press, 129 kr.

STRATEGI
Hvorfor er det nødvendigt at arbejde med strategi? Hvordan kan der arbejdes med
strategi? Hvem skal inddrages i processen? Hvilke metoder og værktøjer egner sig til
forskellige situationer? Hvordan kan en strategi eksekveres, så der opnås maksimal
e!ekt? Dette får du svar på i bogen, hvis pointer illustreres med masser af eksempler på
virksomheders aktuelle strategiske satsninger og udfordringer. For eksempel får du et
svar på, hvorfor danske B&O ikke opnåede Apples succes, på trods af, at en række
kernekompetencer var på plads.
MICHAEL MOESGAARD ANDERSEN OG FLEMMING POULFELT Strategi Akademisk
Forlag, 269 kr.

STÅLSAT
Denne bog handler om at udvikle talent. Ikke blot udøvernes, men også trænernes. Det
er helt afgørende for udøvernes udvikling, at man som træner er motiveret for at
udvikle sig, både som træner, leder og menneske.

Bogen er baseret på Morten Bennekous erfaring som U23-landstræner og talentchef i
Dansk Cykelunion kombineret med den inspiration, han har fået gennem samtaler
med markante danske elitetrænere og sportsudøvere i verdensklasse. Den giver indblik
i en lang række succesfulde træneres og udøveres tanker om trænergerningen,
talentudvikling og det mindset, der gør det muligt at blive en af verdens bedste på sit
felt.
MORTEN BENNEKOU Stålsat -talentudvikling i sportens verden Gyldendal, 300 kr.

