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Den brinnande chefen Lennart Matikainen Hent PDF Framtidens ledare sitter inte längre bakom skrivbord
och pekar med hela handen. Framtidens ledarskap handlar om att både utvecklas som chef och utveckla

personalen samt att kombinera de ekonomiska och tekniska perspektiven i ett företag. Framtidens ledarskap
innebär att utveckla en hållbar verksamhet där personlig utveckling och beteendevetenskap står i fokus.

Den brinnande chefen riktar sig både till chefer och medarbetare. I boken finns tydliga exempel på hur du
som ledare eller anställd kan tänka och handla för att skapa ett gott arbetsklimat. De lättfattliga övningarna

som finns genomgående i boken hjälper dig att förstå ditt eget beteende och därmed andras.

Lennart Matikainen är författare, föreläsare och relationscoach känd från TV. Rickard Carlsson är före detta
elitidrottsman på landslagsnivå, ubåtsofficer, egen företagare och företagsledare. Han utbildar och föreläser

om företagsutveckling och personlig utveckling.
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