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Håndbog for statsministre Peter Mose Hent PDF Bogen henvender sig til enhver, der interesserer sig for
Danmarks politiske system – almindelige vælgere, politisk aktive, folketingskandidater, embedsmænd og

kommende statsministre. Samtidig har den interesse for alle, der arbejder med ledelse på forskellige niveauer.
Gennem en række stemningsbilleder tegner journalisterne Susanne Hegelund og Peter Mose, som begge har

haft deres gang på Christiansborg gennem mange år, et overraskende og tankevækkende portræt af det
politiske landskab i dag. Og ikke mindst af den nuværende statsministers ledelsesstil på godt og ondt. Bogen
handler om de ledelsesmæssige udfordringer, som fremtidens politiske topchefer vil komme til at stå overfor.

Den gennemgår ledelsesstilen bag de lukkede døre hos en række toppolitikere og undersøger, hvordan
rekrutteringen til folketing og regering egentlig foregår.   ”En sprællevende og medrivende fortælling i

historier, billeder, begivenheder.” Steen Hildebrandt i Børsen   ”En spændende bog. Velskrevet.
Veldokumenteret med masser af kilder og interviews. Det gør bogen sjældent interessant.” Henrik Ørholst i
Jyllands-Posten   ”Formen er dejlig letlæselig og flyder let mellem emner og personer. Man tages som læser
ved hånden, kommer ind i hovederne på masser af politikere – og med til møder hos endnu flere.” Lotte

Hansen i Journalisten

 

Bogen henvender sig til enhver, der interesserer sig for Danmarks
politiske system – almindelige vælgere, politisk aktive,

folketingskandidater, embedsmænd og kommende statsministre.
Samtidig har den interesse for alle, der arbejder med ledelse på
forskellige niveauer. Gennem en række stemningsbilleder tegner

journalisterne Susanne Hegelund og Peter Mose, som begge har haft
deres gang på Christiansborg gennem mange år, et overraskende og
tankevækkende portræt af det politiske landskab i dag. Og ikke

mindst af den nuværende statsministers ledelsesstil på godt og ondt.
Bogen handler om de ledelsesmæssige udfordringer, som fremtidens
politiske topchefer vil komme til at stå overfor. Den gennemgår
ledelsesstilen bag de lukkede døre hos en række toppolitikere og

undersøger, hvordan rekrutteringen til folketing og regering egentlig



foregår.   ”En sprællevende og medrivende fortælling i historier,
billeder, begivenheder.” Steen Hildebrandt i Børsen   ”En spændende

bog. Velskrevet. Veldokumenteret med masser af kilder og
interviews. Det gør bogen sjældent interessant.” Henrik Ørholst i
Jyllands-Posten   ”Formen er dejlig letlæselig og flyder let mellem
emner og personer. Man tages som læser ved hånden, kommer ind i
hovederne på masser af politikere – og med til møder hos endnu

flere.” Lotte Hansen i Journalisten

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Håndbog for statsministre&s=dkbooks

