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Har du en chef som du inte trivs med? Kanske blir du till och med
illa behandlad på jobbet? Börjar du bli trött på detta och tänker: "Jag
vill ha en bättre chef - Nu!" - då har du kommit helt rätt. Då är detta

boken för dig.

I denna bok hittar du tips på hur du kan hantera din situation på bästa
sätt när ledarskapet på din arbetsplats inte fungerar så väl. Du får

praktiska tips kring vad du kan göra, men boken ger dig också idéer
om hur du kan tänka eller förhålla dig för att må bättre när du

befinner dig i en dålig situation på jobbet.

Recensioner:

"En inspiration för alla som känner att de vill utvecklas, bidra och må
bättre på jobbet."

- Bokförslaget, Maria Redström Norrman -



"När ledarskapet brister ställs högre krav på medarbetarna. Pia
Vingestråhle vänder i sin senaste bok på ledarskapet dynamik och
reder ut medarbetarens möjlighet att påverka en dålig chef."

- Linda Johansson, KvalitetsMagasinet -

Ett citat ur recension av Karin Skagerberg, BTJ-häftet nr 17, 2015 (v.
31) - (Bibliotekstjänst):

"Ett enkelt språk och pedagogiska frågor att själv fundera kring gör
boken till ett bra första steg mot en bättre arbetsmiljö för den som

tröttnat på sin chef."
Fredrik Emdén skriver en artikel om boken hos Tidningen Chef:

"Civilekonomen och chefen Pia Vinge stråhle har skrivit en bok om
ledarskap, för medarbetare. "Jag vill ha en bättre chef - nu!"heter den.

Men ja, chefen får gärna tjuvkika i den."

-------------

Pia Vingestråhle är civilekonom med mer än 25 års erfarenhet inom
chef- och ledarskap. Idag arbetar hon med ledarskap, förändring och
utveckling. Pia är också utbildad coach och arbetar med personlig
utveckling. Hon är författare till boken Framtidens ledarskap - en
bok som inspirerar chefer att förbättra och utveckla sitt ledarskap.
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