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Brug dine styrker Michelle McQuaid Hent PDF Er du indstillet på at gøre dit arbejde bare en lille smule
nemmere og langt mere fornøjeligt? Kunne du tænke dig at frigøre potentiale hos dine medarbejdere? Ønsker
du at øge din virksomheds mål med hensyn til medarbejderengagement, kundetilfredshed og lønsomhed? Så
giver denne bog dig opskriften på, hvordan du forstår, udvikler og leverer på dine styrker på arbejdet – alt

det, du er god til, og som du faktisk nyder at gøre.

Bogen giver dig anvisninger på, hvordan du kan:
• afdække, hvilke styrker du har, herunder en detaljeret fremstilling af, hvordan du udnytter de 24

karakterstyrker i Values in Action (VIA)-testen

• udvikle en trinvis, travlhedssikret plan, der bringer dine styrker i spil hver dag, uanset hvad din
jobbeskrivelse siger

• indpasse en styrkebaseret fremgangsmåde i din organisation med modeller for rekruttering, resultatstyring
og udviklingssamtaler.

Det er nu, du skal gå efter en styrkedrevet fremtid. Læs om, hvordan du fremmer dine styrker og frigør dit
indre potentiale, så du kan finde nye og spændende udviklingsveje på arbejdet.

Med sine mere end ti år som topleder i organisationer verden over præsenterer bestsellerforfatteren Michelle
McQuaid og hendes kollega Erin Lawn deres samlede viden om anvendt positiv psykologi i Brug dine styrker
– skab engagement, energi og arbejdsglæde for at vise, hvordan udvikling af styrker kan forbedre selvtillid,

trivsel og performance på arbejdspladsen.

Oversat af Kent Havemann.
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