
Slået hjem
Hent bøger PDF

Henrik Enegaard Skaanderup
Slået hjem Henrik Enegaard Skaanderup Hent PDF Det kan ske for dig! En fyring er en krise, som rigtig

mange bliver ramt af i sit voksenliv. Og det er noget, de færreste på forhånd går rundt og forbereder sig på. De
fleste har jo travlt med at passe sit arbejde, indtil de pludselig ikke har det mere. At blive fyret ligner ikke alle
andre kriser, man kommer ud for i sit liv. Som tiden går, stiger ens bekymringer, frustration og mismod. Tiden
læger ikke alle sår! Her er den ærlige fortælling om at blive fyret – og om at finde et nyt job. Det skete for

Henrik Enegaard Skaanderup, der i Slået hjem fortæller om, hvordan han mistede sit job som administrerende
direktør for Kuben. Det er en personlig fortælling om, hvordan han taklede den efterfølgende krise og sin nye
og uvante rolle som arbejdsløs og jobsøgende – og en guldgrube af råd, erfaringer og konkrete værktøjer til
andre i samme situation. Det er en vedkommende fortælling, som alle kan lære af: den ledige (eller dem i
risikozonen for at blive det), familien, vennerne og netværket – samt alle dem, som arbejder med opsigelser
og rekrutteringer. Det er den ærlige beretning om at falde dybt efter at have fløjet højt, men også historien

om, hvad man selv aktivt bør gøre for at finde et nyt job. Læs om, hvordan Skaanderup systematisk arbejdede
med netværk i sin jobsøgning, om hans 174 netværkssamtaler, om hans erfaringer med headhuntere og
rekrutteringsvirksomheder. Lær af de mange råd, han fik, og læs om, hvordan optimisme vekslede med
sortsyn. Sine bedste tips har Skaanderup samlet bagest i bogen i koncentreret form – tillige med en

grønspættebog til brug for andres jobsøgning, med systemer, tips, eksempler og værktøjer. At blive slået hjem
er ikke for tøsedrenge! – Hverken for den ramte eller hans nærmeste! Se også bogens hjemmeside:

www.slaaethjem.dk, hvor du kan hente et gratis kapitel og finde de cv'er og dokumenter, som er omtalt i
bogen.

 

Det kan ske for dig! En fyring er en krise, som rigtig mange bliver
ramt af i sit voksenliv. Og det er noget, de færreste på forhånd går
rundt og forbereder sig på. De fleste har jo travlt med at passe sit
arbejde, indtil de pludselig ikke har det mere. At blive fyret ligner
ikke alle andre kriser, man kommer ud for i sit liv. Som tiden går,

stiger ens bekymringer, frustration og mismod. Tiden læger ikke alle
sår! Her er den ærlige fortælling om at blive fyret – og om at finde et
nyt job. Det skete for Henrik Enegaard Skaanderup, der i Slået hjem
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fortæller om, hvordan han mistede sit job som administrerende
direktør for Kuben. Det er en personlig fortælling om, hvordan han
taklede den efterfølgende krise og sin nye og uvante rolle som
arbejdsløs og jobsøgende – og en guldgrube af råd, erfaringer og

konkrete værktøjer til andre i samme situation. Det er en
vedkommende fortælling, som alle kan lære af: den ledige (eller dem
i risikozonen for at blive det), familien, vennerne og netværket –

samt alle dem, som arbejder med opsigelser og rekrutteringer. Det er
den ærlige beretning om at falde dybt efter at have fløjet højt, men
også historien om, hvad man selv aktivt bør gøre for at finde et nyt
job. Læs om, hvordan Skaanderup systematisk arbejdede med

netværk i sin jobsøgning, om hans 174 netværkssamtaler, om hans
erfaringer med headhuntere og rekrutteringsvirksomheder. Lær af de
mange råd, han fik, og læs om, hvordan optimisme vekslede med
sortsyn. Sine bedste tips har Skaanderup samlet bagest i bogen i

koncentreret form – tillige med en grønspættebog til brug for andres
jobsøgning, med systemer, tips, eksempler og værktøjer. At blive

slået hjem er ikke for tøsedrenge! – Hverken for den ramte eller hans
nærmeste! Se også bogens hjemmeside: www.slaaethjem.dk, hvor du
kan hente et gratis kapitel og finde de cv'er og dokumenter, som er

omtalt i bogen.
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