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UNBOSS er en bog om arbejde og ledelse, du ikke har set mage til. Den sætter spørgsmålstegn ved alt det, du
troede var en selvfølge: Troede du, at virksomheders formål var at tjene penge? Nej, de skal først og fremmest
gøre nytte. De skal blive til bevægelser, der forandrer verden. Du er ikke mere ansat i dit job. Du er partner i et
team. Din leder har ikke alle svarene, men hun kan stille de gode spørgsmål. Du arbejder ikke for at tjene
penge til nogle ejere, du ikke kender. Du arbejder for en sag. Og du får selv en rimelig del af den gevinst, du
skaber. Du går ikke på arbejde fra 8 til 16.
Du arbejder der, hvor du er og hvornår det passer dig. Din virksomhed sælger ikke produkter til kunderne.
Den skaber værdi sammen med kunderne. Og arbejder du i det offentlige, er det ikke budgettet der tæller. Det
er den værdi, du skaber for borgerne. UNBOSS er skrevet i samarbejde med 100 visionære personligheder fra
hele verden. De er kommet med nye ideer og konkrete eksempler. Det hele er bundet sammen af Jacob Bøtter
og Lars Kolind. Resultatet er blevet en bog, der ikke bare vil skabe debat. Den vil skabe revolution. Om
forfatterne Lars Kolind (f.
1947) er cand.scient. i matematik og HD i organisation. Kolind har blandt andet været managementkonsulent,
underdirektør på Forskningscenter Risø og finansdirektør i Radiometer. Lars Kolind blev for alvor kendt for
sin omstilling af Oticon, hvor han var koncernchef fra 1988 til 1998. Han er, eller har været,

bestyrelsesformand for World Scout Foundation, Grundfos, Wemind og Unimerco.
Kolind står bag bestselleren Kolind Kuren og er adjungeret professor ved Århus Universitet. Jacob Bøtter (f.
1986) er autodidakt management konsulent. Bøtter drev i gymnasiet et virtuelt designbureau med mere end
300 designere i over 50 lande. I 2005 stiftede han konsulentvirksomheden Wemind, hvorigennem han nu har
rådgivet mere end 100 virksomheder, herunder bl.a. to statsministre, om hvordan man radikalt forbedrer sin
organisation ved at blive inspireret af hvad der er sket på internettet de sidste 15 år. Han har tidligere udgivet
bestselleren NQ og er i dag en efterspurgt foredragsholder i ind- og udland.
Wordt U ook zo gestoord van het gecontroleer, geregistreer, geïnspecteer en geaccrediteer. UNBOSS Kindle edition by Jacob Bøtter, Lars Kolind. Deze wordt de structuur genoemd. Wordt U ook zo gestoord
van het gecontroleer, geregistreer, geïnspecteer en geaccrediteer. Hoe omgaan met de beheerskramp in
organisaties. Læs videre Unboss. Current Engagement; Publications; Speaking Bygherrens uvildige
samarbejdspartner igennem alle byggeriets faser. Vi ser værdien i det. The company of the future will be an
unlimited movement. It questions. Use features like. Læs videre Unboss.
De verdeling over individuele. Skip to secondary content. Deze wordt de structuur genoemd. About Lars.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like. The company
of the future will be an unlimited movement. Bog er også tilgængelig som eller E-bog. UNBOSS is a book
about work and leadership, unlike anything you’ve seen before.
Bogs ISBN er 9788740005455, køb den her Skip to primary content. Do you want Education and Training
for the past.

