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Kører din organisation med 100 km/t i andet gear? Tiden er moden til at indrette vores arbejdsplads på en
mere intelligent og bæredygtig måde. Der er behov for et skifte fra individuel intelligens til kollektiv
intelligens – fra fokus på optimering af den enkelte medarbejders kompetencer til, hvad flere personer i
organisationen kan opnå sammen; fra fokus på tidsstyring til fokus på energistyring og styrkeudvikling; fra at
se tillid som tab af kontrol til at se tillid som et afgørende element i at skabe omstillingsparate og attraktive
arbejdspladser; fra at se manglende strategisk implementering som et signal om, at der skal presses mere på, til
en antagelse om at hvis strategien ikke bliver fulgt, så skyldes det nok, at den er forkert. Bogen viser, hvad der
kendetegner intelligente organisationer, og den hjælper til at få øje på de dominerende logikker, som styrer
adfærden i organisationen og påvirker arbejdslivet på godt og ondt. Inspiration til at se nye, mere attraktive og
værdiskabende logikker og handlemuligheder bliver præsenteret på fire forskellige niveauer: •
Organisationsniveau • Gruppeniveau • Relationsniveau • Individniveau. Den intelligente arbejdsplads
henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere, der er optagede af at øge produktiviteten og forbedre
kvaliteten i organisationer uden at bidrage til øget stress på arbejdspladsen. Forfatteren Michael Tolstrup er
rådgiver og coach for ledere i private og offentlige organisationer.
000 eksemplarer. Mere end 2 millioner ud af 5 millioner danskere læser hver uge et af Allers blade.
Vi leverer levende e-handelsløsninger og vækst til ambitiøse virksomheder SIF Gruppen kan tilbyde de bedst
mulige løsninger inden for bygningssikring. I et Tinta SamtaleKøkken® er der plads til at leve – og alle kan

være med, uden at være i vejen. Velkommen til SUND. Vi leverer levende e-handelsløsninger og vækst til
ambitiøse virksomheder SIF Gruppen kan tilbyde de bedst mulige løsninger inden for bygningssikring. Når
du bliver ansat i VELUX Gruppen i Danmark, får du det bedste af to verdener. Velkommen til SUND. dk.
Igen i år arrangerer det populære cirkus et par særforestillinger for familier med døve og. 000 eksemplarer.
Alt om DATA, Datatid TechLife fildeling, Guide, hjemmegrupper, hjemmenetværk, Internet, netværksstatus,
Tips og trick, Windows 7 Citater om samarbejde - Her kan du læse alle Citater om samarbejde samlet på et
sted. Vi har mange års erfaring med. Fås i flere udstyrsvarianter - Se kassevognen til de hårde opgaver her.
Igennem de sidste par måneder har vi på min arbejdsplads haft en luftrenser MAC500 installeret. Det giver
dem tid til at tænke, før de svarer. Vil du skabe fokuserede møder, så indfør tidsafgrænsede pauser, hvor
mødedeltagerne tier stille.

