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Denne bog tager læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne:
topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler og
fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, som
giver unik indsigt i: - hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes - og ledere, der får fiasko - hvilke
mekanismer, der får lederkarrieren til at køre af sporet - og hvilke, der får karrieren til at tage fart - hvordan
den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og
udvikle ledertalenter. Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation
kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse,
-evaluering m.m.
Leadership Pipeline i den offentlige sektor er baseret på et treårigt dansk praksisorienteret forskningsprojekt
med deltagelse af 15 offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne, regionerne og staten.
Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private
organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor. Bogen
henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt HR-ledere og -medarbejdere,
organisationskonsulenter og ledelsesforskere. 2. udgave er indholdsmæssigt identisk med 1. udgave af

Leadership Pipeline i den offentlige sektor (ISBN 978-87-7706-666-5), men i ny grafisk opsætning.
VIRKSOMHEDER DER BOR TÆT PÅ 200 VIRKSOMHEDER I VORES TRE HUSE Nedenfor kan du
finde mere information om alle virksomhederne i INCUBA samlet og fordelt på vore tre. Landsmødet finder
sted i dagene 27– 29. maj 2018 og afholdes for første gang i. Landsmødet finder sted i dagene 27– 29. VIA
invested in Adra Software in 2006, when. Implement organises talks, seminars and conferences with the best
and brightest. Mulighed for eftertilmelding indtil den 15.
Stillingen er knyttet til Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB), Fakultet for
ingeniørvitenskap (IV), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. Landsmødet finder sted i dagene 27–
29. Ledelse handler om – sammen med andre – at finde ud af, hvor man skal hen, og at løse de problemer, der
er forbundet med at nå derhen.
maj 2018. On Wednesday 1 November, VIA’s portfolio company Adra Software AS was sold to Trintech,
headquartered in Dallas, Texas. Med et planlagt farvel til den nuværende kommunaldirektør vil Esbjerg
Kommune i gang med at finde en ny kommunaldirektør i foråret. Stillingen er knyttet til Institutt for
havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.
VIA invested in Adra Software in 2006, when. Samskabelse er noget andet og mere end samarbejde mellem
offentlige parter.

