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Denne bog tager læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne:
topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler og

fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline,
som giver unik indsigt i:

 

· Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes - og ledere, der får fiasko

· Hvilke mekanismer, der får lederkarrieren til at køre af sporet - og hvilke, der får karrieren til at
tage fart

· Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte
lederniveauer og udvikle ledertalenter.

Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en
professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering m.m.

Leadership Pipeline i den offentlige sektor er baseret på et treårigt dansk praksisorienteret forskningsprojekt
med deltagelse af 15 offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne, regionerne og staten.

Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private
organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.

Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt HR-ledere og -medarbejdere,
organisationskonsulenter og ledelsesforskere.

2. udgave er indholdsmæssigt identisk med 1. udgave af Leadership Pipeline i den offentlige sektor, men i ny
grafisk opsætning.  

 

Forlaget skriver:

Denne bog tager læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig
ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder
af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler

og fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for
ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, som giver unik

indsigt i:
 

· Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes - og
ledere, der får fiasko

· Hvilke mekanismer, der får lederkarrieren til at køre af sporet
- og hvilke, der får karrieren til at tage fart

· Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan
understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og

udvikle ledertalenter.



Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den
offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for
ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -

evaluering m.m.

Leadership Pipeline i den offentlige sektor er baseret på et treårigt
dansk praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15
offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne,

regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10
års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private

organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den
til den danske offentlige sektor.

Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige
sektor samt HR-ledere og -medarbejdere, organisationskonsulenter

og ledelsesforskere.

2. udgave er indholdsmæssigt identisk med 1. udgave af Leadership
Pipeline i den offentlige sektor, men i ny grafisk opsætning.  

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Leadership pipeline i den offentlige sektor&s=dkbooks

