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Den ideelle holdspiller Patrick Lencioni Hent PDF Dette er historien om Jeff Shanley, der desperat forsøger at
redde sin onkels virksomhed ved at genskabe den holdånd, der tidligere fik virksomheden til at blomstre. Jeff

identificerer, hvad en god holdspiller gør og skal efterleve det for at sætte sit hold.

Historien om Jeff lægger op til Lencionis model over, hvordan man identificerer, ansætter og udvikler de
rigtige personer til et hold. En holdspiller er ydmyg, sulten og smart. Ydmyg fordi det modsatte, selvcentreret
og egoistisk, ødelægger holdet. Sulten, fordi sultne mennesker sjældent skal drives frem af en leder. Smart,

fordi smarte mennesker samarbejder, inddrage og lytter – og ved, at holdet leverer, ikke individet.

Lær af Lencioni (kendt fra bestselleren De fem dysfunktioner i et team) om den ideelle holdspiller – og
hvordan du kan arbejde med at ansætte og udvikle de rigtige.
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