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Är det inte roligt, är det svårt att motivera
sig själv när det går tungt.
Tre av fyra chefer säger sig någon gång ha
känt att de velat hoppa av chefsjobbet.
Måste det vara så?
Nej, genom att arbeta med hur du leder
din grupp och använder din tid når du ökad
effektivitet, uppskattning och arbetstrivsel.
Det blir roligt att leda.
Våga leda effektivt vänder sig till dig som
leder andra och vill växa som ledare. Den presenterar tio sätt att nå ett effektivt ledarskap.
Du väljer själv vilka du vill satsa på och i
vilken ordning.
Det ska också vara roligt att ha en chef.
En bra ledare får medarbetarna att prestera
maximalt och samtidigt trivas. Då trivs alla
parter med sig själv och sina jobb.

Våga leda effektivt!
När du vill få ut mer av dig själv och din grupp
av Malin Trossing
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Läs om:
• Det gäller att jobba smartare, inte snabbare
• Tio steg mot ett effektivare ledarskap:
Prioritera och ifrågasätt – Släpp kontrollen –
Ha tydliga mål och lyssna på andra – Mät och
visa upp dina resultat – Var lyhörd för
återkoppling – Ta tag i problem och konflikter –
Visa respekt för andras tid – Låt andra växa och
ta eget ansvar – Läs inte alla dina e-brev – Håll
koll på vad du har att göra
• Det handlar främst om mod

