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1
BESKRIVELSE
Det er ikke altid lige nemt at være mellemleder. Rollen er på én gang uundværlig og ulidelig.
Mellemledere befinder sig som en lus mellem to negle, klemt mellem det øverste ledelseslag og
medarbejderne i forsøget på at gøre begge parter tilfredse. De fokuserer på opgaver, der er unødvendige,
og bruger deres tid forkert. De tør ikke træffe beslutninger. De er bange for at tage den nødvendige svære
samtale med den medarbejder, der måske for få måneder siden var en god kollega og ven. Og de er for
dårlige til at udfordre deres øverste chefer. Som mellemleder skal man både kunne lede nedad og opad.
Mellemledere har akut brug for hjælp! Igennem bogens eksempler, interviews med erfarne ledere og
konkrete gode råd bliver du klædt på til rollen som chefen i midten. Palle Steffensen (f. 1965), tidligere
kanalchef og redaktør i DR1’s chefredaktion,redaktionschef på TV Avisen, udviklingsredaktør på TV 2
Nyhederne, nyhedschefpå 24timer, producent på TV 2-programmet Operation X. Arbejder i dag
somselvstændig med medietræning, ledelsesudvikling og coaching. Forfatter til bogen Flere og bedre
ideer (2009).
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HVAD SIGER GOOGLE OM DENNE BOG?
6 dea KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE SEptEMbER 2008 AnbefAlinger til mellemlederne At
være mellemleder er bestemt ingen enty-dig rolle. I det daglige krydspres af forventOp, ned, ud og på tværs. Den moderne mellemleder skal kunne balancere og orientere sig til alle sider,
hvis han vil indfri sine strategiske mål og sikre sig ...
Salgselev, Kvickly, Brande. Kvickly. Er du klar til en sjov og lærerig hverdag, der indeholder praktik og
korte, fede skoleophold? Brug 2 år på at få venner for ...
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