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Boken gir en innføring i kulturperspektivet på organisasjon og ledelse. Den presenterer praktiske eksempler på
hvordan det kulturelle perspektivet kan anvendes i en organisasjons- og ledelsessammenheng, og fokuserer på
det å håndtere komplekse situasjoner og forstå organisasjonskultur.
Boken er ment for studenter i samfunnsfag, sosiologi, organisasjons- og ledelsesfag.. Har referanseliste og
register.
Begrepene bedriftskultur og organisasjonskultur har siden begynnelsen av 1980-tallet gått inn i
hverdagsvokabularet vårt. Knapt en bedrift eller offentlig etat I. Organisasjonskultur og mennesker i
fusjonsprosesser av Heidi Enehaug og Taran Thune AFI-rapport 1/2007 Nettstedet Visjon er en digital
komponent til læreverket Visjon i faget markedsføring og ledelse på videregående skole. Nettstedet består av
en lærerside og en. Lederutvikling. Formålet med all lederutvikling er å forbedre hver enkelt leders eget
lederskap, og å forbedre felles ledelsesprosesser. Kapittel 13 Ledelse og organisasjonsstruktur. En
organisasjon er en gruppe mennesker som gjennom arbeidsdeling forsøker å realisere ett eller flere mål. Visjon
er et læreverk i programfaget markedsføring og ledelse for videregående skole. Visjon 1 for vg2 ble utgitt
første gang mai 2011, Visjon 2 for. Linjeorganisasjon. Den enkleste formen for linjeorganisasjon er som en
pyramide med kommandolinjer fra toppen.

I en linjeorganisasjon har alle ansatte én felles sjef. Fagstoff: Som navnet tilsier, er en prosjektorganisasjon en
organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres. Et prosjekt har.
Oppgave. Hva står HMS for? Hvilken lov regulerer HMS-arbeidet? Hva er et verneombud? Hvem er det som
er ansvarlig for HMS-arbeidet i bedriften? Beskriv også de. Evaluering og utredning i kommunene.
Organisasjonsanalyse Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk
perspektiv.

