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Værdikommunikation Frans Grandjean Hent PDF Værdiarbejde er vigtigt for din virksomheds
konkurrenceevne – og dermed for konkurrencekraften i dansk erhvervsliv. Uden værdier kan det være svært
for ledelse og medarbejdere at navigere i det daglige. På samme måde er det reelt uomgængeligt med en stærk
vision, der udstikker kursen for virksomheden og siger noget om, hvordan målet skal nås. Erfaringen viser, at
der er mange faldgruber, man kan havne i, når man arbejder med værdiprocesser. De fleste kan dog undgås,
hvis du har denne bog ved hånden undervejs. Værdikommunikation er propfuld af konkrete anvisninger på,

hvordan man udvikler, formulerer og formidler virksomhedens værdigrundlag.
Du kan læse bogen fra ende til anden, hvis du står over for at skulle
starte en proces. Eller du kan shoppe rundt i den, hvis du allerede er i

gang og ønsker inspiration til de enkelte procesdele.

 

Værdiarbejde er vigtigt for din virksomheds konkurrenceevne – og
dermed for konkurrencekraften i dansk erhvervsliv. Uden værdier
kan det være svært for ledelse og medarbejdere at navigere i det
daglige. På samme måde er det reelt uomgængeligt med en stærk
vision, der udstikker kursen for virksomheden og siger noget om,

hvordan målet skal nås. Erfaringen viser, at der er mange faldgruber,
man kan havne i, når man arbejder med værdiprocesser. De fleste
kan dog undgås, hvis du har denne bog ved hånden undervejs.
Værdikommunikation er propfuld af konkrete anvisninger på,
hvordan man udvikler, formulerer og formidler virksomhedens

værdigrundlag.
Du kan læse bogen fra ende til anden, hvis du står over for at skulle
starte en proces. Eller du kan shoppe rundt i den, hvis du allerede er i

gang og ønsker inspiration til de enkelte procesdele.
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