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Det är både roligt, utmanande och varierande att arbeta med
ledarskap och få vara med och påverka utvecklingen av verksamhet
och människor. Den här handboken fungerar som ett direkt stöd i
vardagen för dig som är ny i rollen som chef eller ledare. Bokens
upplägg följer den process som en ny ledare genomgår - från de
första tankarna på att arbeta som chef eller ledare till dess att en

relativt trygg och etablerad position har uppnåtts.

Läs mer
Boken bygger på relevant forskning och vetenskap samt på
författarens egna reflektioner och erfarenheter. Steg för steg

förmedlas tips, råd och kunskap kring bland annat
- den första tiden som chef

- hur du blir skickligare på att kommunicera, både med styrelsen och
med dina medarbetare

- ett coachande och värdebaserat ledarskap
- gruppdynamik, konflikter och svåra samtal

- rekryteringar och neddragningar
- förändringsprocesser
- svensk arbetsrätt



- hur du får mer motiverade och engagerade medarbetare.
För att bli framgångsrik som chef och ledare krävs både självinsikt
och mognad, men också att du har livsbalans och att du hela tiden
utvecklas. Du blir aldrig fullärd - ledarskap är en färskvara som hela
tiden måste underhållas och utvecklas. Se den här boken som en

trogen följeslagare på din resa som chef och ledare.

Om författarna
Carina Lätt har mångårig erfarenhet inom ledarskapsområdet som
föreläsare, utbildare, konsult och arbetsledare inom personalområdet
samt som chefscoach och utvecklingsledare för chefer inom privat
och offentlig sektor. Hon är beteendevetare, med vidareutbildning
inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach samt
utbildad inom olika dramatekniker. Hon har tidigare skrivit "Att

coacha grupper" (som blev nominerad till Årets HR-bok 2010) och
"69 tips på hur du blir en hållbar ledare".
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