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Guru: Geert Hofstede - hvad med kulturen? Henrik \u00d8rholst Hent PDF Geert Hofstede står bag en global
kulturundersøgelse, der peger på seks dimensioner, hvor man kan finde internationale forskelle. Han forsker i,

hvad kulturforskellene betyder for et land og dets ledelseskultur, især i internationale virksomheder. Om
Danmark siger han, at der ikke er samme store behov for strukturering som i fx USA. Hvor amerikanske
ledere udsteder ordrer og følger med i processen undervejs, opstiller danske ledere mål, og lader derefter

medarbejderne klare arbejdet, som de selv finder bedst. Læs mere om Geert Hofstedes holdning til kultur og
virksomheder i interviewet med denne e-bogs forfatter. Hvad siger de største guruer om ledelse? Små e-bøger

med de største ledelseseksperters tanker om at udvikle organisationskultur, innovation og bundlinje.
Gurubøgerne er en slags greatest hits i e-bogform – udvalgt af Henrik Ørholst, som er senior marketingstrateg
hos PFA Pension, uddannet cand.oecon. fra Århus Universitet og forfatter. Han er derudover anmelder på

Berlingske Tidende.

 

Geert Hofstede står bag en global kulturundersøgelse, der peger på
seks dimensioner, hvor man kan finde internationale forskelle. Han

forsker i, hvad kulturforskellene betyder for et land og dets
ledelseskultur, især i internationale virksomheder. Om Danmark siger
han, at der ikke er samme store behov for strukturering som i fx
USA. Hvor amerikanske ledere udsteder ordrer og følger med i
processen undervejs, opstiller danske ledere mål, og lader derefter
medarbejderne klare arbejdet, som de selv finder bedst. Læs mere

om Geert Hofstedes holdning til kultur og virksomheder i
interviewet med denne e-bogs forfatter. Hvad siger de største guruer
om ledelse? Små e-bøger med de største ledelseseksperters tanker om
at udvikle organisationskultur, innovation og bundlinje. Gurubøgerne
er en slags greatest hits i e-bogform – udvalgt af Henrik Ørholst, som
er senior marketingstrateg hos PFA Pension, uddannet cand.oecon.
fra Århus Universitet og forfatter. Han er derudover anmelder på
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