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Samtalen på arbejde Birte Asmuss Hent PDF Samtalen på arbejde handler om samtaler i professionelle

sammenhænge (fx rådgivningssamtaler, salgssamtaler, mødesamtaler, samtaler i forbindelse med
undervisning, medarbejdersamtaler osv.), og den viser hvordan analyser af samtaler kan bruges til at

synliggøre vor kommunikation. Bogen er derfor et velegnet værktøj til udvikling af mange faggruppers
kommunikation. Bogen henvender sig til kommunikationsfolk, mennesker der arbejder med samtaler som en
central ingrediens.  For det første er det kommunikationspraktikere, fx sundhedspersonale der taler med
patienter, journalister der interviewer folk, undervisere der kommunikerer med elever, sagsbehandlere,

sælgere og rådgivere som taler med klienter og kunder osv.  For det andet er det folk som står for
undervisning af sådanne praktikere, fx kommunikationskonsulenter, ansatte i Human Resources-afdelinger,
personaleansvarlige ledere, undervisere i kommunikation på medicin, undervisere af lærere og journalister
osv.  For det tredje er det studerende inden for områder som kommunikation, sprog, pædagogik, organisation

og management.

 

Samtalen på arbejde handler om samtaler i professionelle
sammenhænge (fx rådgivningssamtaler, salgssamtaler, mødesamtaler,
samtaler i forbindelse med undervisning, medarbejdersamtaler osv.),
og den viser hvordan analyser af samtaler kan bruges til at synliggøre

vor kommunikation. Bogen er derfor et velegnet værktøj til
udvikling af mange faggruppers kommunikation. Bogen henvender
sig til kommunikationsfolk, mennesker der arbejder med samtaler

som en central ingrediens.  For det første er det
kommunikationspraktikere, fx sundhedspersonale der taler med
patienter, journalister der interviewer folk, undervisere der

kommunikerer med elever, sagsbehandlere, sælgere og rådgivere
som taler med klienter og kunder osv.  For det andet er det folk som

står for undervisning af sådanne praktikere, fx



kommunikationskonsulenter, ansatte i Human Resources-afdelinger,
personaleansvarlige ledere, undervisere i kommunikation på medicin,

undervisere af lærere og journalister osv.  For det tredje er det
studerende inden for områder som kommunikation, sprog,

pædagogik, organisation og management.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Samtalen på arbejde&s=dkbooks

