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»Vi ved alle at hverdagen er meget fortravlet, og kender samtidig det forhold at der er mange områder man
som leder også skulle have sat gang i, men det bliver ikke rigtig til noget. Hvor skal man starte? Hvad er

vigtigst? Hvordan kommer man i gang? Alle disse spørgsmål gives der brugbare anvisninger på.«
-  Sådan skriver direktør for Ejerlederne, Hans Jørgen Dalum, i sit forord til bogen.

Denne letlæste bog er skrevet for at give ledere af mellemstore og mindre virksomheder viden og indsigt til at
skabe yderligere værdi i fremtiden. Målet med bogen er, at ledere i højere grad er skal blive opmærksomme
på deres indflydelse på medarbejderne, og at de skal have et endnu bedre overblik over og forståelse for, hvad

det er vigtigt at gøre når man er leder, samt nogle ideer til hvor¬dan det kan gøres.

Som mangeårig virksomhedsejer og –leder har Kim Møller Rasmussen de rette forudsætninger for at
formidle råd og vejledning på området. I bogen formår Kim at få fat i de helt væsentlige ting omkring ledelse.
Hvilket betyder at det der kunne være endt i en lang indviklet affære, nu er kogt ned til en klar og præcis

håndbog. Dens opbygning, med en udførlig indholdsfortegnelse og korte resumeer for hvert kapitel, gør den
nem at bruge som helhed men også som opslagsværk når nysgerrigheden og behovet melder sig
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