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Tag magten over din karriere Soulaima Gourani Hent PDF Karriereråd uden omsvøb. Vil du skifte job? Vil du
være leder? Vil du være selvstændig? Lave noget sjovere? Tjene flere penge? Have mere tid til rådighed?
Være gladere? Ved du, hvad du vil med dit arbejdsliv? Tag magten over din karriere er en direkte, ærlig og
vejledende bog, hvor fløjlshandskerne er lagt på hylden. Soulaima Gourani er fødselshjælperen, som rusker
op i dit selvværd, hjælper dig til at genfinde dine kompetencer og gøre dig sikker og modig, så du kan få
meget mere ud af dit arbejdsliv. Find nye svar på, hvordan du brænder igennem ved at være dig selv, finder
den rigtige arbejdsplads eller chef, får dit bagland til at bakke dig op, eller bruger dit netværk. Når du har læst
denne bog, vil du føle dig inspireret og fuld af nyt gåpåmod. Du har tanket op på viden, fundet nye mål og en
smittende energi, som du kan omsætte til mærkbare forandringer og målbare resultater. Bogen skaber værdi
for dig, hvis du er søgende og ambitiøs - eller bare drømmer om at bestemme i dit eget arbejdsliv. Soulaima
Gourani, født 1975, har skabt sin karriere gennem ansættelser i multinationale selskaber som Hewlett-Packard

og A.P. Møller Maersk Gruppen med linjeansvar for salg, budgetter og personale. I dag selvstændig
erhvervskvinde, der rådgiver og er sparringspartner for nogle af dansk erhvervslivs mest nytænkende

virksomheder. Udnævnt til Young Global Leader 2012 af World Economic Forum. Denne e-bog egner sig
bedst til at blive læst på en smartphone eller en farvelæser som fx en iPad eller Samsung Galaxy Tab.
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forandringer og målbare resultater. Bogen skaber værdi for dig, hvis
du er søgende og ambitiøs - eller bare drømmer om at bestemme i dit
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