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I stället för att klaga på det som chefen inte gör kan du ju göra det själv i stället. Du har
betydligt mer makt än du tror. Det är bara ett par av alla de positiva budskap Henrik Persson
ger i sin kvicka och skarpa bok Så får du chefen att göra som du vill. Och chefen är ju faktiskt
en av de viktigaste personerna i ditt liv när det gäller makt. För visst handlar det om makt. Och
i den här boken är det egenmakten som står i fokus.
Henrik Persson har identifierat 8 nycklar för mer egenmakt som han utvecklar i lika många
kapitel: Utnyttja vad chefen inte gör se de ogjorda sakerna som en tillgång för dig; Du får inte
vad du förtjänar vill du ha något, se till att jobba för att få det; Det här ska jag uppnå Sätt upp
mål för det som är viktigt, t ex lönesamtalet; Satsa resurserna rätt lägg inte kraft på saker som
inte går att förändra; Få andra att fatta vad du menar Hur du kommunicerar är viktigare än
du tror; Ge folk vad de vill ha Kartlägg chefens drivkrafter; Var attraktiv, Bestäm själv vad du
vill göra på jobbet och sist men inte minst ett kapitel om planering och genomförande. Med
den här boken blir din framtid genast ljusare.

Annan Information
31 mar 2014 . Din chef kan ha sagt mycket förnedrande och kränkande saker, men låt det inte
komma in i ditt huvud. Gör istället upp en plan som kan få dig bort från radarn. Det vill säga,
se väldigt upptagen och produktiv ut eller var medelmåttig och obemärkt. Ingen av
strategierna är dock tillfredsställande. Med den ena.
17 aug 2017 . Drygt 4 procent av provsvaren är positiva, men i många fall har det naturliga
förklaringar så som läkemedelsanvändande. – Det finns ingen lagreglering av drogtester utan
man får titta på om det arbetsgivaren vill göra är i överensstämmelse med god sed på
arbetsmarknaden, säger Susanna Kjällström.
Om du vill söka nytt jobb utan att din chef får reda på det så finns det olika tips och trix. MIN
EKONOMI tis 18 apr 2017. Ska du söka jobb gör det på Linkedin. Men innan du vässar din
profil - kan du dölja det för din chef. – Ibland kan det vara bra att undvika att chefen eller
andra kollegor vet att man söker nytt jobb, säger Erik.
Maximera ditt inflytande över chefen och du skapar en oslagbar vinn vinn-situation. Du får
göra det du allra helst vill, du får ett bättre arbetsliv och samtidigt blir företaget lönsammare..
6 maj 2015 . En chef som genom sitt beteende får alla att må dåligt kan vara ett
arbetsmiljöproblem enligt lagen. Ansvaret för att . Man vill inte stöta sig med chefen, för sen
ska man fortsätta att jobba ihop. . Vårt mål är att hinna runt till alla företag varje år, så jag gör
ofta besök utan att det ligger något särskilt bakom.
Oavsett om du är ny som chef eller mer erfaren, kommer du att göra misstag. Det är så du blir
en bättre chef. Men många nybörjarmisstag behöver du faktiskt inte göra. Här är de vanligaste
– och vad du ska göra istället! 1. Du tror att du kan och vet allt. En chef varken kan eller ska
veta allt. Du är nu generalist, inte specialist.
23 aug 2017 . Så bidrar du till din egen arbetsglädje: Hitta dina . ”Chefen bestämmer allt, vi
anställda får aldrig vara med och bestämma” är en vanlig tanke hos många anställda. Chefen .
Du kan inte själv bestämma dina arbetsuppgifter, men däremot kan du begära tydlighet i det
som din chef vill att du ska göra.
31 mar 2008 . Och om du ska presentera en idé, så måste den driva mot företagets mål. Alla
högre . Om du presenterar en lösning som får chefen att nå sina mål fortare och billigare, är
chansen stor att du får gehör för den” Hon tipsar . Om din chef är noggrann, och förväntar sig
det samma av dig, gör som han/hon vill.
Vi följer nu upp den artikeln med nya forskarrön som visar hur en chef lättas och mest
effektivt kan förbättra sitt chefskap och på så sätt även förbättra arbetsplatsens . Huvudsak
genom att bli mer proaktiva, det vill säga genom att göra ett bättre jobb på att upptäcka nya
trender, möjligheter och potentiella problem tidigt.
31 aug 2014 . I den privata får man vara lite mer försiktig, så att man inte skadar arbetsgivaren,
säger Jessica Stålhammar. . Att efter en tung arbetsdag spy galla över sitt jobb och sina chefer
kan aldrig vara saklig grund för uppsägning, men den som upprepade gånger gör det, kan

komma i konflikt med lojalitetskravet.
9 okt 2017 . Hittills har Zalando fokuserat på skor, men nästa steg blir att blicka mot kläder.
Framöver vill man använda 3D-teknik för att erbjuda kunderna hjälp vid shoppingen. ”Det är
nog ett av de mest utmanande områdena, vi vet att folk kan scanna sin kropp med mobilen,
men hur får vi dem att göra det? Vi håller på.
Vad gör en bra ledare? . För att lyckas med det behöver du inte nödvändigtvis ha titeln chef –
ett gott ledarskap handlar snarare om att genom olika beteenden lyfta andra till nästa steg i
utvecklingstrappan. . Det kan du få till exempel i utbildningen Stresshantering – för dig som
vill nå bättre resultat och samtidigt må bra.
7 nov 2017 . Varför lyckas så få svenska spelare i belgiska ligan? Isaac Kiese Thelin funderade
själv snabbt på frågan – och så skrev han på för storklubben Anderlecht. Bara för att bli
utlånad direkt till Waasland-Beveren. Några månader senare leder han skytteligan och utmanar
på allvar om en plats i landslagselvan.
17 okt 2016 . Som du ser i citatet nedan verkade HR-chefen gilla min ansökan. Min fru
däremot, som också är HR-chef, var inte lika imponerad. Hon är en mer försiktig general. Hur
som helst. Om du vill att din ansökan ska bli läst bland hundratals andra – då behöver den
sticka ut. Att berätta en historia är ett sätt att göra.
11 okt 2016 . Är du missnöjd med din chef? Ställ dig då frågan; när berömde du din chef
senast för att hen gjort något bra? De vanligaste orsakerna till dåligt chefskap är stress och att
man känner för stort ansvar för resultat. Då är det lätt att som chef bli dominant eller
detaljstyra. Dåliga ledare upplever sig ofta som.
6 dec 2017 . I dag får Oliver Schmidt, högt uppsatt chef på tyska Volkswagen i USA, sin dom
för inblandning i dieselskandalen. . Hans försvarsadvokater har dock yrkat på att
fängelsedomen inte ska överstiga 40 månader, det vill säga drygt tre år. Oliver Schmidt greps i
.. Så långt har varken VW eller GM kommit.
16 sep 2014 . Välj hur du vill registrera dig! . För att vi bättre ska kunna hjälpa dig på vägen
mot din drömkarriär så behöver du komplettera några uppgifter om dig själv. . Försök även få
koll på din arbetsbelastning över tid, då kan du dra gränsen redan innan läget blir akut, vilket
gör att du kan vara en lugnare och.
2 jun 2017 . Chefer som inte kan släppa taget och vill detaljstyra är en plåga. Så här gör du för
att hantera deras kontrollbehov.
Eller så har chefen läst en artikel om att det ska minska stressen. Eller så tycker hen att . Finns
det hygien- eller säkerhetsskäl väger det generellt tyngre än din önskan att få klä dig som du
vill, men har arbetsgivaren vagare skäl är det inte lika enkelt. Får chefen lägga sig i vad jag gör
på min rast? Nej, i regel inte. Din rast är.
Sveriges kommuner och länstyrelser t.ex. har som praxis att ta referenser från senaste arbetet.
Har man en så dålig chef att denne inte kan acceptera att man sökt andra jobb så ligger ju
problemet där. Vill den nuvarande chefen ha kvar dig så får han väl förhandla helt enkelt. Lite
högre lön och ny tjänstebil.
23 nov 2009 . Men hur gör vi då rent praktiskt för att chefen att köpa våra idéer och hur får vi
fram våra teser? - Du måste vara stenövertygad om vad det är du vill. Du ska känna det i hela
kroppen och öva framför spegeln, sambon eller familjen. Skriv också ned det tjugo gånger så
du är rejält förberedd, säger Karin Klerfelt.
Om inte så tycker jag att du skall begära det av din närmaste chef. Det är många problem som
kan undvikas om nyutnämnda ledare får genomgå ett ledarprogram. Det finns en regel som
gäller oberoende om man tidigare har arbetat som ledare men fått ansvar för en ny grupp. Det
första du bör göra är att ta ett samtal med.
23 jan 2009 . I stället för att säga upp sig så är det smartare att ta reda på vad chefen har för

drivkrafter, säger Henrik Persson. Han är kommunikationsstrateg och har skrivit boken ”Så får
du chefen att göra som du vill”. Han rekommenderar dig som vill få mer inflytande och en
bättre relation med chefen att hitta ett sätt att.
10 feb 2015 . Den dåliga chefen anser sig vara bättre än andra och det besvärar inte heller
personen att andra uppfattar dem som sådan. Allt dom bryr sig om är att ”få jobbet gjort”. I sin
strävan att nå sina mål tar den dåliga chefen ingen som helst hänsyn till andra människor i sin
organisation. Oundvikligen blir han eller.
Martyrchefen Martyrchefen har, gör och kommer alltid att göra vad som helst för företagets
bästa. Han har arbetat på julafton med lunginflammation i snöstorm. . Allt som allt, skrikare
vill bara bli sedda och få bekräftelse. . Han tror att alla vill honom ont och att vad man än gör
så är det ett försök att undergräva honom.
Det krävs bara att, oavsett om det gäller hunden eller chefen, vill lära sig sitta och faktiskt gå
från ord till handling. . Så här kommer de tio punkterna som utmärker fantastiska ledare: . De
bygger en känsla som får deras medarbetare att gå upp på morgonen och längta efter en
arbetsdag, att vara stolta över det de gör.
10 jan 2013 . de Janasz konstaterar att det är en svår uppgift att vara chef. Så här skriver hon
om saken: "Enligt en undersökning så är det bara 30 procent av medarbetarna som vill ta över
chefens arbete. Och att man har ansvar innebär inte nödvändigtvis att man bemöts med
respekt eller får fungerande relationer till.
7 dec 2011 . På så sätt blir det ett dokument som hela tiden hålls levande, säger Kerstin Redig.
Vad gör du som chef när du misstänker skadligt bruk? – Då är du skyldig att ta tag i
problematiken och se till att medarbetaren får hjälp och rehabilitering. Varför är det så svårt
som chef att ta tag i detta? – Du kanske är expert.
Pris: 78 kr. danskt band, 2008. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Så får du chefen att
göra som du vill av Henrik Persson (ISBN 9789177387848) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99
kr.
14 mar 2017 . Pelle visste massor av detaljer och kunde mycket om det mesta när han var
teknisk 'hjälte', men när han gör skiftet till att vara chef/ledare utan att få vare sig utbildning,
coachning eller stöd så är han helt enkelt nybörjare på det. Han gör ett mindre bra jobb och
känner det. För att få känna sig lite uppskattad.
Parkering brukar man få betala själva om det kostar pengar att stå utanför arbetet. Det är du
som sökt arbetet och om det ingår att ni åker iväg på APT och behöver parkera utanför så får
ni stå för det själva. Det är dock tillåtet att se om ni får ersättning. Så skriv in i ert lönesystem!
Att du vill ha betalt för körda.
25 aug 2017 . För vissa känns det som en livsnödvändighet att bli gillad av alla medan andra
gör vad som helst, hur som helst utan att bry sig ett dyft om vad andra tycker. Två motpoler
där de flesta av oss ligger på gråskalan däremellan. Som ledare kan du inte bli omtyckt och
älskad av alla hela tiden. Men ju mer omtyckt.
18 okt 2016 . Om du vill bli chef. Du kan bli chef genom att gå bredvid andra chefer, gå
interna utbildningar och universitetskurser om ledarskap och göra en karriärplan tillsammans
din chef. "Du är eftertraktad . Du får så stor möjlighet att förbättra tillsammans med vårdtagare
och medarbetare. Det är otroligt roligt att.
1 aug 2016 . Det var starten till en utfrysning som med tiden skulle få Mari att gå in i en djup
depression. – Hon tog bort . Så kan väl inte en chef göra med en medarbetare som sköter sitt
arbete? Så kan väl . Samtidigt försökte jag att inte hata så mycket, utan ville i stället jobba med
att återskapa mig själv. Vid det här.
18 nov 2015 . Marina Maatela uppmanar ändå den som känner sig deprimerad att tala med
chefen. - Vi känner ofta ett krav på att vara duktig, vi vill inte verka svaga. Om du själv har

valt att ha både familj och karriär finns det ett outtalat krav på att du borde klara av detta utan
att klaga. Du får inte heller bli trött och.
Under år 2015 fick vi en ny chef och nu i veckan, då jag var sjukskriven, fick jag ett brev
undertecknat av min nya chef där det står att jag inte längre jobbar kvar på min avdelning utan
ska flyttas över till avdelningen med utåtagerande patienter. Kan man göra så? Jag vill ju gärna
jobba men det är så fel att flytta över mig till.
24 jul 2014 . 16 introverta tips – till den extroverta chefen. Postat 24 juli . Därför får jag ont i
hjärtat när jag hör de som vill ”fixa” sina introverta barn (jag har hört det ordvalet). Att vara ..
Tänk som så här: I en situation med både introverta och extroverta finns det någon som kan
göra det som gör dig utmattad. Ett företag.
Så här ser det ut för alla, enligt Charlotte Hågård. I början är vi alla i den utforskande fasen där
vi lär oss jobbet och sätter oss in i vår yrkesroll. I nästa fas . Då gör du som chef klart för
medarbetaren att du verkligen uppskattar hen och att du vill veta vad du kan göra för att hen
ska stanna. – Säg så här: "Du är en fantastisk.
9 nov 2017 . Så mycket mer blir det inte vad gäller träningsbiten, med ålderns rätt. – Det har .
Att alltid ha lugn och ro och alltid ha tid att göra precis det vi vill med hästarna, säger Malin
Viklund. Samu står för upplägget. Stallchefen fodrar hästarna morgon och kväll och är alltid
noga med att djuren får äta i lugn och ro.
14 apr 2016 . Inget är så frustrerande för högpresterande medarbetare som att bli
överutnyttjade av sin chef. Att överarbeta dem är som att straffa dem för bra performance. Det
är också direkt kontraproduktivt enligt ny forskning från Standford University. Där har
forskare visat att produktiviteten per timme minskar kraftigt.
10 tips som gör dig till en bra chef. 28 december 2007 Som småföretagare med anställda får du
finna dig i att vara chef, vare sig du vill eller inte. Det är inte alltid så lätt, det vill vi lova,
eftersom du måste vara såväl medarbetare som the big boss. Vi vill naturligtvis underlätta din
vardag och därför bjuder vi dig på ett gäng.
Årets Work Life undersökning om svenska folkets drömjobb visar att en stor del av svenska
folket vill bli chef, närmare bestämt 3. . Med det sagt så finns det alla möjligheter för dig att ta
en ledande roll inom ditt specialistområde. Men det är för . Har du luckor inom ett område och
hur kan du få den kunskapen? Genom en.
Börjar du din chefskarriär med att förstå vikten av att få rätt förutsättningar för att kunna göra
ditt jobb, kommer du kunna trivas länge i rollen som chef. . Oavsett om det finns ett färdigt
introduktionsprogram för dig eller inte, så behöver du använda den första tiden till att
presentera dig och lära känna personerna och.
Det går inte att nå fram till dem och vad man än gör för att bygga en positiv relation till dem så
får det ingen verkan. Ofta märker man genom olika kommentarer de gör att de verkar sakna
medkänsla och inlevelseförmåga. Personer som uppvisar den här sortens beteende har ingen
riktig kontakt med vad som sker i andra.
3 maj 2016 . Innan du planerar ett möte med din chef för att leverera nyheten att du säger upp
dig så är det viktigt att du mentalt förbereder dig på alla de olika reaktionerna du kan få. Din
chef kan antingen bli glad för din skull, arg för att du lämnar företaget eller besviken/ledsen
för att du inte längre vill vara en del av.
11 sep 2017 . Vilken mini-weekend! Det avslutades på restaurangen Väkst i Köpenhamn. Det
var en av de bästa restaurangerna jag har varit på i mitt liv. Att vara veg blev en fröjd med så
mycket gott. Väkst var bättre än 108 men jag rekommenderar båda två. Innan middagen
promenerade vi runt hela dagen, ute på.
1 e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.
web: henrikpersson.nu msn: tel: 2 Är det här verkligen hemligheter? Om man kan säga att ett

liv har ett tema så har mitt tema varit Makt. Jag har fascinerats, studerat och utövat makt så
länge jag kan minnas. Den första.
22 maj 2008 . Du kan ofta påverka både chefen och din arbetssituation mer än du tror. Det
menar Henrik Persson som skrivit boken ”Så får du chefen att göra som du vill”
(Schibstedförlagen). Här är knepen som ger dig makt över chefen! 1. Få mer makt. Chefens
brister är dina chanser. I stället för att klaga på vad chefen.
24 mar 2011 . Jag har aldrig stött på en chef som tycker att det är dåligt när anställda lägger
fram egna idéer. Däremot gillar ingen dåliga idéer, och vad en person uppfattar som en dålig
idé är något som inte gynnar honom själv, säger Henrik Persson, författare till boken “Så får
du chefen att göra som du vill”, som kom ut.
27 nov 2009 . De flesta dåliga chefer påverkar inte världsekonomin och får inte rådet från
president Obama att avgå, men faktum är att ungefär hälften av . Gör så här: – Vill du få
igenom något, låt honom känna att det är hans beslut. Säg: ”Angående det vi pratade om så
tror jag att du har rätt i att vi ska göra så här.
Henrik Persson har skrivit en e-bok om hur du kan manipulera chefen. Den är gratis, så läs
den! Sammanfattningsvis skriver han: 1. Utnyttja vad chefen inte gör, 2. Du får inte vad du
förtjänar, 3. Det här ska jag uppnå! 4. Satsa resurserna rätt, 5. Få andra att fatta vad du menar,
6. Ge folk vad de vill ha, 7. Var attraktiv! 8.
inom en inte avlägsen framtid kommer att få brist på arbetskraft. Vi har inte råd att låta
utbildade och dugliga personer gå förlorade för arbetsmarknaden. Att alltfler unga människor
med psykisk ohälsa förtidspensioneras eller har aktivitetsersättning är en oroande utveckling.
Så gör du som chef är ett lätthanterligt verktyg i.
14 okt 2013 . Om du vill ha inflytande ska du lära dig att behärska ditt eget kroppsspråk.
Ledarskapsexperten tipsar om hur du får omgivningen att lyssna.
2008. Schibsted Förlagen. I stället för att klaga på det som chefen inte gör kan du ju göra det
själv i stället. Du har betydligt mer makt än du tror. Det är bara ett par av alla de positiva
budskap Henrik Persson ger i sin kvicka och skarpa bok Så får du chefen att göra som du vill.
Och chefen är j…
Har ni precis fått reda på att ni är gravida och ska ha barn så vill ni säkert berätta om
graviditeten för hela världen. . Ni har båda varit delaktiga till barnet så här långt och det är inte
mer än rätt att han ska få vara lika medveten om situationen som du är. . Först blev min chef
lite chockad men glad att jag skulle ha barn.
5 sep 2012 . Det bästa är att berätta så snart som möjligt. Då får chefen en chans att smälta
nyheten i lugn och ro och får därefter tid att leta efter en lämplig vikarie. . Kanske vill du
komma tillbaka tidigare än vad du tänkt från början, eller kanske vill du göra en mjukstart och
jobba bara någon eller några dagar i veckan.
16 nov 2017 . Efter #metoo – så ska du göra som chef . Diskutera gärna utifrån riktiga
situationer och fråga medarbetarna hur det vill prata om ämnet, och om de har varit med om
obekväma situationer, råder hon. Sen gäller det för ... Planera skatten efter 60; Våga vara
personlig – få fler kunder; Redo för GDPR? Undvik.
Som chef är det därför viktigt att undvika allt som skapar misstro. Den amerikanske coachen
Peter . Odlar du tillit så får du dina medarbetare att göra det där lilla extra som leder företaget i
rätt riktning. Skapar du däremot misstro leder det . Du vill sköta allt själv och motsätter dig
delegering. Du är inkonsekvent med vad du.
15 nov 2017 . Exakt vad gäller kring omplacering? Får arbetsgivare använda det som
bestraffning? Dagens ETC reder ut.
1 nov 2016 . Det första du behöver göra är att lyfta frågan. Inför samtalet med chefen är det
bra att prata ihop sig i arbetsgruppen, och att konkretisera vad behoven består i. Handlar det

om att ni inte får den information ni behöver? Att ni har behov av att bolla svåra situationer
som uppstår i ert arbete? Att ni vill ha hjälp.
Ett gott samarbete och bra arbetsklimat är inget som gör sig självt. Det är något . Är chefen vag
får vi många gånger informella ledare, det vill säga att någon annan i gruppen träder in som
ledare och tar över. . De klarar att se att andra inte gör precis så som de själva brukar eller att
andra har ett beteende som är lite udda.
Chefen vill dölja Jennys tatueringar. Jenny har jobbat som receptionist i ett halvår när hon får
en ny chef. "Du får ta ut piercingen ur läppen och ha långärmad skjorta så att tatueringarna
döljs", säger chefen. "Du skrämmer gästerna annars." Har chefen rätt att göra så? Och stämmer
det, blir gästerna rädda? Publicerad 25.
Jämför priser på Så får du chefen att göra som du vill, läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Så får du chefen att göra som du vill.
18 jan 2017 . Retorikkonsult Peter Nitschke tycker du ska förbereda dig innan du går in i
samtal. – Innan mötet tycker jag att du konkret ska lista upp vad du gjort för företaget och vad
du vill göra. Kolla också upp vad som är rimligt att få i lön, då vet du om du får ett skambud
från chefen. Se också till att bygga upp en bra.
Chef - det här får du. Unionen är Sveriges största fackförbund för chefer. Vi vill få dig att
utvecklas i chefsrollen. Vi gör det genom att erbjuda trygghet samt förmånliga tjänster och
verktyg som kan få dig och dina . Vi granskar ditt anställningsavtal innan du skriver på så att
du har ett bra avtal med din arbetsgivare. När du.
Alltså, kära mamma, det här har varit ett slags försvarstal, eller om mamma så vill: en
krigsförklaring. Sussi sa mig i morse, att mamma tänkte göra min mor en visit, och då visste
jag vad klockan var slagen. Men nu hör jag Kurt i . Efteråt får du säga din mening och jag
kommer att göra som du vill. Hon skildrade sitt besök hos.
Tänk på att din profession är chefen och inte kuratorn. Respektera alltid individen så långt
som möjligt. Håll kontakten med medarbetare vid längre sjukskrivningar, visa att du bryr dig.
Fråga personen hur hen vill hantera situationen. Informera alltid i förväg vad du kommer att
göra och vilken information som kommer att ges.
Alla människor bär på förmågan att vara kreativa och att prestera väl. För att det ska vara
möjligt i praktiken krävs det dock att medarbetarna ges rätt förutsättningar för att lyckas i sitt
arbete. I den andra delen ska vi titta närmare på vad chefen kan göra för att ett sådant skifte
ska bli möjligt. I första delen av den här artikeln.
17 dec 2015 . De flesta som får sina första chefsjobb gör det med liten eller ingen
ledarutbildning alls. Enligt en amerikansk . Det må vara hur det vill med dessa
undersökningars tillförlitlighet, men de visar ändå på en sak: engagemanget på våra
arbetsplatser verkar inte ligga på topp. Vilket osökt för oss tillbaka till där vi.
25 feb 2014 . Får du känslan att de bara väntar på att du ska begå ett misstag så att de kan
hoppa in och ta över? Tror du att de litar på att du gör ett bra jobb? Människor kommer aldrig
att ge sitt yttersta om de har känslan att man inte litar på dem eller att någon ständigt kikar över
axeln på dem för att kontrollera vad de.
11 okt 2017 . Kanske vill du klättra inom företaget, få bra referenser när du slutat eller helt
enkelt få en trevligare vardag på arbetsplatsen. Här kommer våra bästa tips på hur du med
enkelhet kommer att sticka ut ur gruppen på ett positivt sätt. 1. Kom i tid. Det är inte svårt att
komma i tid. Men att göra det är otroligt viktigt.
Om du vill få andra att jobba – jobba alltid hårdast själv. Ingen vill följa en person som inte
själv gör något och ingen blir inspirerad av en person som verkar lat. Många chefer lägger allt
jobb på de anställda, istället för att själva dra sitt strå till stacken. Så om du vill bli en bra chef
som får respekt ska du alltid jobba hårdast av.

1 mar 2007 . RETORIK. Vägrar chefen att lyssna? Kanske beror det på att du har klivit i någon
av de vanligaste retorikfällorna. – Ett vanligt skäl till att man inte får sin vilja igenom är att
man aldrig lägger fram sin åsikt så att den känns attraktiv för motparten, säger Gunilla
Gustafsson, retoriker och utbildare på.
28 jun 2016 . Som chef vill jag inte veta om du till exempel har ett relationsproblem om det
bara rör ditt privatliv. Går det däremot ut över ditt arbete och du kanske behöver vara hemma
en dag eller få samtalshjälp så finns det en poäng med att jag känner till det. Fundera en extra
gång på om du vill delge din chef sådant.
30 okt 2013 . Det sista du vill göra är att uppmärksamma din nuvarande chef på att du letar
efter ett nytt jobb. Schemalägg dina intervjuer före eller efter jobbet, eller om du måste, ta
ledigt en dag och försök få flera intervjuer avklarade. Annars kan du få en del misstänksamma
blickar om du sporadiskt kommer till kontoret.
6 tips om hur du blir en bättre chef. . Om du skapar en miljö där misstag är KATASTROF så
får du fega medarbetare som inte vågar göra fel - och därmed inte gör något som sticker ut. 5.
Var tydlig med exakt vad som är era mål och att det är tydligt när . Vill du bli en ännu bättre
chef? Här får du tips som gör din vardag som.
5 sep 2017 . Vill du ha lönehöjning, befordran och mer ansvar? Då gäller det att sticka ut och
få chefen att lita på dig. En chef som känner att hen kan lita på dig är mer benägen att ge dig
intressanta arbetsuppgifter, lönehöjning och befordran när möjligheten dyker upp. Det är så
klart skillnad mellan chefer, men det.
21 aug 2017 . Vill du få din chef att betala för din kompetensutveckling? Vi har sammanställt
sju tips för dig som vill ta upp frågan om kompetensutveckling med din chef.
12 jun 2016 . Så läser du vidare: Skapa ett gratis konto på Chef för att komma vidare. Skapa
ditt konto enkelt och kostnadsfritt här, allt som behövs är din mailadress. Du behöver bara
göra det en gång. Chef. Logga in. Logga in Registrera dig. Email. Lösenord. Håll mig inloggad.
Logga in. Glömt ditt lösenord?
8 okt 2016 . Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig
till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a
§ beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv
anmäla en dålig arbetsmiljö till.
Hur du får som du vill - varje gång. . Tänk att det är så få människor som vet hur man får
andra vilja göra samma sak som man själv vill göra. . Sätt dig i deras situation oavsett om det
är dina barn, din chef, dina medarbetare eller svärmor och tänk på hur du kan ge dem det som
de vill ha och fortfarande få vad du vill ha.
31 maj 2016 . I början gäller det också att ta reda på vilken typ av stöd du kan få i chefsrollen.
Om det . Internrekryterade chefer har ofta svårt att hålla sig borta från detaljerna för att de kan
så mycket. . 4. Prata med eventuella informella ledare utifrån ett jag-perspektiv, det vill säga
hur du som chef upplever situationen.
Det som krävs kan kort och gott sägas vara att såväl arbetsgivare som arbetstagare ska göra sitt
bästa för att komma till rätta med de problem som uppstår. Vad har hänt? När en arbetsgivare
får signaler om att någon inte klarar av sitt arbete ska första steget vara att utreda om det finns
något problem och vad som i så fall.
28 mar 2013 . Genom att förbereda samtalet noggrant visar du att det är viktigt för dig. – Om
du aktivt letar upp och gör research kring vilken typ av kompetensutveckling som kan vara
aktuell för dig visar du på ett engagemang och en drivenhet. Du vill lösa situationen och
väntar inte bara på att chefen ska föreslå något,.
Och så vidare. Den här listan får gärna bli hur lång som helst. Genom att göra det här jobbet
kommer det bli allt tydligare för dig själv vad du verkligen vill. Och då blir det lättare att göra

riktigt bra ansökningar. För den här personen verkar det till exempel som att ett jobb i butik,
kanske någon av de stora livsmedels- eller.
1 jan 2009 . Istället för att säga upp sig så är det smartare att ta reda på vad chefen har för
drivkrafter och mål och att sträva åt samma håll, säger kommunikationsstrategen Henrik
Persson, som skrivit boken " Så får du chefen att göra som du vill". Han rekommenderar den
som vill få mer inflytande och en bättre relation.
Så får du chefen att göra som du vill. av Henrik Persson (Bok) 2008, Svenska, För vuxna.
Ämne: Arbetspsykologi, Personaladministration, Ledarskap,. Fler ämnen. Psykologi ·
Tillämpad psykologi · Företagsekonomi · Personalutveckling. Upphov, Henrik Persson.
Utgivare/år, Stockholm : Schibsted 2008. Format, Bok.
Är det kulturen på företaget som får dig att vilja stanna? Det är i så fall bra! Det betyder att du
vill åt samma håll som din arbetsgivare. Är din chef vettig bör hen värdesätta det och i den
mån det går, försöka tillmötesgå dina . Det är nog det schysstaste du kan göra mot din chef
och det kommer gynna dig vid referenstagning.
30 apr 2012 . Om du följer dessa tips så kommer du att få jobbet du vill ha, även utan
kontakter. Uppdatering juni . Det här är nästan omöjligt att fejka, så var ärlig med vad du vill
och hur du tänker. . Jag vet att jag kommer att jobba med det här så småningom och jag vet att
jag skulle kunna göra det hos er.” Hon fick.
3 maj 2001 . Men jag är arg nu! Får det verkligen vara så att chefer kan göra och säga precis
vad dom vill? Har anställda inte yttranderätt emot chefer? "Arg". Naturligtvis "får" inte en chef
agera hur som helst och visst har anställda yttranderätt! Grundlagen ger alla medborgare rätt att
yttra sig och säga sin mening.
7 dec 2017 . För att få andra att göra som jag vill rekommenderar ni positiv förstärkning, men
hur använder jag det på jobbet? – Positiv förstärkning innebär kort och gott att det uppförande
vars omedelbara konsekvenser är positiva kommer att ske igen. Om jag får en high-five av
chefen när jag jobbar över kommer jag.
19 mar 2017 . Störst ansvar hos chefen. Arbetsgivaren ska enligt . Det är där vi gör mest
skillnad i att se till att det inte uppstår, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på Unionen. .
Men ibland kan det vara så att man fått mycket hjälp men inte fått det slutresultat man vill, och
därför bli besviken, säger Lars Fischer.
23 maj 2013 . Vad händer egentligen om en chef ber en anställd att göra en sak, men den
anställde vägrar? Detta är något jag tänkt . Han kan inte beordra dig att göra saker som inte
ingår i ditt arbete, och han kan heller inte beordra övertid hur han vill. Om det han kräver är .
så får man skit tillbaka. Enkelt och fungerar.
20 nov 2017 . Här följer tips och råd om hur du ska agera som chef om du får kännedom om
sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Så snart du fått kännedom ska du agera. Om du som
chef får veta att någon har upplevt eller upplever sig trakasserad ska du som arbetsgivare
utreda vad som har hänt. Det kan vara så att.
16 dec 2016 . Här är 8 saker du kan göra för att skapa arbetglädje och energi på jobbet! Går du
till jobbet . Orden är Christina Stiellis, författaren och föreläsaren som gjorde succé med
boken Jag vill vara glad! – som sålde i .. C. Jag gnäller inte, men får erkänna att jag skvallrar
en del, mest om chefen. Det piggar upp.
VIDEO+TEXT Att ha en bra chef på jobbet är verkligen A och O för att trivas på jobbet –
men vad gör du om chefen inte alls är bra? Här är knepen! . Därför ska du ha sex varje dag –
om du vill bli bättre på jobbet · Din chef . Många tror att deras chef respekterar ens privatliv,
men det visar sig att de nog får tänka om. Nyheter.
6 maj 2014 . För det första, bestäm vad det är som du verkligen vill uppnå. Var klar och tydlig
så att chefen förstår vad han eller hon ombeds att säga ja till. Du kan inte förvänta dig ett

godkännande från chefen om de inte förstår ditt önskemål. Gör det tydligt för dem med
statistik, kalkyler, diagram och illustrationer etc.
17 dec 2015 . Jag brukar börja med att fråga ”vad vill du med ditt ledarskap?”. Oavsett om det
främst är att peppa eller fokusera på den långsiktiga strategin så kommer du inte komma dit
om du inte kommunicerar. Vare sig du vill kommunicera internt eller peppa och lyfta en
medarbetare – varför inte göra det i sociala.
24 jan 2016 . Så får du chefen att göra som du vill, Henrik Persson Schibsted, 2008, Häftad,
143 sidor, Storlek ca 14x21cm, Begagnad, Bra skick. Frakt/Porto tillkommer, Betalning inom 5
dagar, Samfrakt vid köp av fler varor. Köp av 1st vara. Vinnarmail skickas automatiskt till dig
när du slutfört ditt köp i kassan.
Interagera bättre med dina medarbetare. Medarbetare innebär ju att man jobbar med varandra
och hjälper varandra att göra ett bra jobb. Lär dig vad andra vill ha och ge dem det om du kan,
så kommer du själv också att få mer. 11. Om du är chef, förklara för din personal varför de
gör sina jobb. De flesta anställda kan inte.
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