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Steen Hildebrandt er professor i organisations- og ledelsesteori. Han er optaget af virksomheders og samfundets
udvikling i en mere og mere bæredygtig retning. Han har
skrevet om disse emner i bøger og artikler og er en meget
benyttet foredragsholder.
Trine Beckett er skribent på en række ledelsesbøger og andre udgivelser om mennesker og organisationer, der har
sat et væsentligt aftryk i verden. Til daglig er hun kommunikationschef i Egmont Fondens Støtte- og
bevillingsadministration.

Hvad er et gyldent øjeblik i dit arbejdsliv? Denne bog handler om at
finde ind til de øjeblikke, hvor du og dine medarbejdere gør en særlig
forskel. Den handler om sammen at blive klogere på, hvornår det sker
og hvorfor det sker, og den handler om i fællesskab at bygge videre på
det, der virker. Det, der giver mening.
Bogen er med andre ord en håndbog i ledelse med mening. Den
henvender sig til dig, der er leder eller medarbejder i den offentlige
sektor og arbejder inden for et område, hvor du har en hverdag tæt på
borgerne.
Med bogen får du og dine kolleger en metode til at skabe mere mening
i hverdagen. En metode, som gør det lettere for jer at prioritere opgaverne og gøre mere af det, der gør en særlig forskel for de borgere, I er der
for. En metode til at arbejde strategisk med kvalitet – med at skabe flere
gyldne øjeblikke i jeres arbejdsliv.
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