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The practical guide that gives you the skills to succeed as a leader DK's Essential Managers series contains the
know-how you need to be a more effective manager and hone your management style. Find out how to
improve your leadership skills by establishing a vision, inspiring others and championing high performance.
You'll learn to focus your energy, build relationships and develop strategies. In a slim, portable format
Essential Managers gives you a practical 'how-to' approach with step-by-step instructions, tips, checklists and
'ask yourself' features showing you how to focus your energy, manage change and make an impact. If you are
keen to brush up on or enhance your leadership skills, this is the guide for you.
Siden Leadership ble startet i 2002, har over 1000 ledere fra norsk og utenlandsk næringsliv dratt nytte av vår
unike kunnskap innen lederutvikling.
Leadership by Heart Coachutdannelsen strekker seg over et skoleår og gjør deg til en sertifisert coach som
kan løfte andre ved å stille bedre spørsmål, lytte. Skoleledelse Open-to-Learning™ Leadership.
Open-to-Learning™ Leadership hjelper ledere i skoler og barnehager å bygge tillit samtidig som man driver.
Bachelorprogram Leadership in Action. Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette
ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. “To av mine venner hadde på hver sin kant skrytt
mye av kurs og utdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership. Jeg var usikker på om deres kurs og.
Lions Leadership Institute (RLLI) er et av flere lederopplæringskurs utviklet av Lions Clubs International

(LCI).
Leadership by Heart Retreat 5 dagers kurs, Anahata Spa Resort, Bali 9.-13- desember Samhandling,
stressforebygging og selvledelse Det er muligheter til å forebygge stress. Det er muligheter til å utvikle
samhandling. Det er muligheter til å.
Beskrivelse. Leadership gjør deg i stand til å forstå lederskapsteorier, -problemstillinger og -verktøy, slik at
du kan utvikle deg som leder og utvikle lederskap. For undergraduate and graduate-level courses in
Leadership. An exploration of what makes an effective leader. Leadership in Organizations provides a balance
of theory.

