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BESKRIVNING LEDA MED KÄNSLA
Torbjörn Nilssons nya bok Leda med känsla är en bok om hur han ser på ledarskap för
grupper både i idrottslaget och i företaget. Han delar med sig av sina erfarenheter både som
spelare, ledare och företagare.Boken "Leda med känsla" handlar till viss del om fotboll,
men framför allt om ledarskap, mål, organisation, motivation och processer.I boken ger
Göteborgslegendaren en inblick i hur man kan arbeta för att erbjuda bästa möjliga
ledarskap.
LEDA MED KÄNSLA - TORBJÖRN NILSSON, JOHAN RYDÉN, JAN HANSSON
- BÖCKER
Pris: 255 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Leda med känsla av
Torbjörn Nilsson, Johan Rydén, Jan Hansson (ISBN 9789163762048) hos Adlibris. Här
kan du köpa Torbjörn Nilssons böcker "Övning ger färdighet", "Leda med känsla" och
"Förstå spelets idé" En av Europas bästa fotbollsspelare under 1980-talet jobbade parallellt
med sin karriär deltid på ABV, SKF, Volvo Fritid, Sparbankernas Fastighetsbyrå och
diverse. Pris: 255 kr. Inbunden, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Leda med känsla av
Torbjörn Nilsson, Johan Rydén, Jan Hansson på Bokus.com. 2015, Inbunden. Handla
online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Köp boken Leda med känsla hos oss! Torbjörn
Nilsson har lett team inom fotbollen i 25 år och innan dess var han en av Europas bästa
spelare. Under sin föreläsning tar han upp olika delar av det. Som chef måste man ha koll
på sina känslor. Förmågan att fånga upp och förstå känslor blir allt viktigare för att kunna
vara professionell i rollen som... Att som ledare peka med hela handen skapar ofta en
känsla av kompetens eller kraft hos den som pekar, men är inte nödvändigtvis lika med ett
kostnadseffektivt. "Leda med känsla" Torbjörn delar med sig av sina erfarenheter som
spelare, ledare och företagare. Läs mer och beställ i webshopen! Sorg kan leda till
nedstämdhet. Man kanske drar sig undan,. Avsky är en känsla som kan påminna om äckel
med skillnaden att känslan mest sitter i bröstet. Svenska: ·böjningsform av led··känsla av
stark olust, motvilja eller uttråkning för att man har fått för mycket av något Synonymer:
olust, avsmak, avsky. Torbjörn Nilssons föreläsning - Leda med känsla, är även titeln på
hans nya bok, där han ger sin syn på hur man arbetar för att erbjuda bästa ledarskap. Pris:
336 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Chef med känsla och
förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a av Christer. Köp 'Chef med känsla
och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a' bok nu. Att vara chef handlar
inte bara om att vara strategisk. Torbjörn Nilsson och Christian Wass Leda team med
känsla / Makalösa människa Leda med känsla Så lyder rubriken för Torbjörn Nilssons
föreläsning. Torbjörn har Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i
kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0
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TORBJÖRN NILSSON LEDA MED KÄNSLA, FÖRSTÅ SPELETS IDÉ
Pris: 336 kr. Inbunden, 2017. Finns i lager. Köp Chef med känsla och förnuft : om
professionalism och etik i ledarskapet 2:a av Christer Sandahl, Erica. Efter stormiga år med
tvära känslokast och snabba beslut känner sig Marika Hård af Segerstad mer balanserad.
Hon tränar kampsport och är nöjd med att leva. Ledarskap - makt och känsla. Ledarskap
innebär makt. Makt innebär ansvar. Makt är att leda. Det finns flera olika sätt man kan få
makt. Mia von Knorring, med. dr och leg. psykolog, Sedan 15 år arbetar hon deltid som
föreläsare och handledare för chefer i olika typer av organisationer.… Schemalägg din
vardag och kontrollera ditt hem även när du är bortrest med LED Smart-homecontrol. Visa
mer.. Integrerad belysning ger en känsla av rymd . Leda med känsla en bok om ledarskap
av Torbjörn Nilsson KASAM handlar om känslan av sammanhang för ökad psykosocial
arbetsmiljö. Ett bra test för att koppla samman hälsa med ledarskap och HR i
organisationer. Emotion och affekt är andra uttryck som används synonymt med eller som
aspekter av känsla. Att vara chef handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och
leda andra - utan också om att hantera sig själv. För många är känslomässigt. Contract
Manager med känsla för kvalité och affärer | Heltid, Tillsvidare, Ledning / Management
med Academic Work. Ansök i dag. Vi startade upp vår förlagsverksamhet hösten 2014
med boken "Förstå spelets idé" och i november 2015 gav vi ut "Leda med känsla" - En bok
om ledarskap av. Långvarigt grubbleri eller oro kan leda till dålig aptit, tung känsla i
kroppen. De viktigaste delarna vi startar med är först att tonifiera och. Föreläsning
Ledarskap - Torbjörn Nilsson erbjuder vägledning och erfarenheter inom ledarskap
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