Sigt efter motivation
Forfatter:

Pernille Erichsen

Forlag:

Dansk Psykologisk Forlag
A\S

ISBN:

9788777068416

Kategori:

Erhverv

Sprog:

Dansk

Udgivet:

5. august 2013

Sigt efter motivation.pdf
Sigt efter motivation.epub

Som leder har du en stor del af ansvaret for, i hvor høj grad dine medarbejdere er motiverede i det daglige
arbejde. Jo mere det lykkes for dig at fremme deres motivation, jo mere vil der være grobund for både tilfredse
medarbejdere og værditilvækst for den virksomhed, du er leder for. Sigt efter motivation giver et kvalificeret
bud på, hvordan du kan løse motivationsudfordringen i praksis. Bogen introducerer dig for den internationalt
anerkendte og evidensbaserede metode Motivational Interviewing (MI) i en ledelsesmæssig kontekst og viser,
hvordan du med simple greb kan styre samtaler i en retning, der fremmer motivation hos dine medarbejdere,
og hvordan du kan tage hånd om din egen motivation. Der arbejdes med tre grundlæggende antagelser:· - At
der ganske simpelt ikke findes umotiverede mennesker! Som leder skal du undersøge, hvad medarbejderen er
motiveret til, og ikke om vedkommende er motiveret. - At relationen er afgørende for graden af motivation.
Uden en god relation til dine medarbejdere har du ingen chance for at fremme deres indre motivation. - At
tanker og sprog skaber vores handlinger.
Det er igennem, hvad vi siger, og hvad vi tænker, at vi kan ændre, hvad vi gør. Sigt efter motivation
henvender sig primært til ledere, men konsulenter, medarbejdere og andre, der ønsker en konkret og

praksisnær metode til at fremme motivation på arbejdspladsen, kan også få stor gavn af at læse bogen og
afprøve nogle af dens værktøjer i praksis.
Som det fremgår af det seneste nummer af Fysioterapeuten er der i dag begrænset viden om, hvordan
genoptræningen skal være efter en knæalloplastikoperation. Effektiv teambuilding styrker samarbejde og
kommunikation. At give alle børn i Somalia troen på, at de har en iboende styrke, til at kunne gøre en positiv
forskel Det bemærkes, at integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven, alene kan … Principafgørelsen fastslår. 7, har mulighed for1) ansættelse hos private eller
offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 70 eller2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed.
Hos Mak&Par har vi specialiseret os i at holde effektive teambuilding kurser for alle. Startuppet Statum er
netop gået ud af Løvens Hule med 500. De to løver lagde penge i startuppet umiddelbart efter programmet
blev optaget i sommeren sidste år, og har desuden været med til at udstikke en ny retning for Statum.
Opholdsstederne Søbæk. Håber at se rigtigt mange lørdag - vel mødt. Hos Mak&Par har vi specialiseret os i
at holde effektive teambuilding kurser for alle. Ønsker du at tabe dig hurtigt. DenOffentlige. § 69. 1, nr.
Pris 40. 000 kroner og to løver i hælene. Klik på billedet for forstørrelse.

