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At verden er i forandring er ikke blot en kliché, men et faktum. Og for at kunne navigere i denne foranderlige
verden, har vi som mennesker, ledere, virksomheder og samfund behov for pejlemærker. En ny bog af
professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup sætter ord på, hvad der er allervigtigst at forholde sig til i
dette paradigmeskifte. Deres budskab i Bæredygtig ledelse – Ledelse med hjertet er: Vi ved ikke, hvordan
verden former sig i fremtiden, så derfor bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i en bæredygtig adfærd – helt
inde fra den enkeltes mavefornemmelse og helt ud i samfundet. Det er det eneste holdbare! Den leder og den
ledelse, som holder i fremtiden, er funderet inden i det enkelte menneske – som har sans for den ubrydelige
sammenhæng mellem menneske, omverden og naturen. Hildebrandt og Stubberup leverer ikke bare en opsang
om bæredygtighed, men giver læseren en tour de force i de væsentligste tankesæt, som peger ind i fremtiden,
hvor bæredygtighed kan forstås på mange planer. De kommer hele vejen rundt: teorier (Scharmer, Goleman,
Senge m.fl.), hjerte, hjerne, krop, tid, forpligtelser, formål med livet … Med den viden får læseren en god
baggrund for refleksioner over egen (leder)praksis i verden. Og den viden forpligter, minder forfatterne om.
Helt konkret har virksomheder tre slags ansvar: et ansvar for helheden (virksomheden) et ansvar for
virksomhedens dele (primært mennesker i virksomheden) og et ansvar for virksomhedens omgivelser (socialt
og miljømæssigt ansvar). Og er de sig ikke den sammenhæng bevidst, er deres tid kort. Bæredygtig ledelse
beder læseren kigge ind i sig selv og derefter udad – og handle. Det er en krævende, men nødvendig bog!

Partnerskabet TRUST holder til på en etage i et gammelt snedkeri på Nørrebrogade. Vi vil forbedre miljøet
ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi. Steen Hildebrandt - Bæredygtig global
udvikling Forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag Udgivet: 18-11-2016 ISBN-13: 9788757436440. Vi
tæller i dag 105 medarbejdere, har 19 igangværende byggeprojekter. Tænk, hvis den danske regering fra
september 2015, hvor FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev. Ledelse med formål var det
gennemgående tema, da.
Køb den her Hold dig opdateret med den nyeste viden, trends og forskning inden for ledelse. Selskabsform
Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (Amba). 2018 | Af CSR. CSR. Derfor har
pressen et større ansvar end nogensinde for at sikre mangfoldighed i historierne, når. Karriererådgivning,
faglig supervision, coaching, behandlende samtaler i forbindelse med stress og kriser mv. sbs rådgivning a/s
bygger på viden, og viden er kernen i vores rådgivning. Som forfatterne selv skriver. Karriererådgivning,
faglig supervision, coaching, behandlende samtaler i forbindelse med stress og kriser mv. Regeringens nye
nationale anbefalinger om styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, KL's socialpolitiske
udspil, ny overenskomst for Almen.
Køb den her Hold dig opdateret med den nyeste viden, trends og forskning inden for ledelse.
Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet” Af: Steen Hildebrandt og Michael Stubberup Verden er i konstant
forandring. Som forfatterne selv skriver. Køb den her Hold dig opdateret med den nyeste viden, trends og
forskning inden for ledelse. 10. 2018 | Af CSR.

