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Must-Win Battles Peter Killing Hent PDF Must-Win Battles anviser hvordan ledere nøjagtigt identificerer de
3 til 5 kritiske udfordringer der mest sandsynligt, enten har størst negativ eller positiv indvirkning på deres

business - og derefter mobiliserer både mennesker og ressourcer i organisationen til at håndtere disse
udfordringer succesfuldt. Denne bog bygger på forfatternes exceptionelle erfaringer som verdensklasse

konsulenter og førende business forskere, og tager udgangspunkt i det meget succesfulde Executive program,
de har skabt for IMD, en af verdens bedste business skoler. Forfatterne anviser, hvordan ledere kan skære

igennem ukoordinerede initiativer, skabe en kort liste over ægte ”must-wins”, fokusere nådesløst på disse - og
tilføre organisationen fornyet energi og effektivitet. Opdag undervejs hvordan man kan genkende: de sejre der
vil gøre den største forskel, undgå de slag der ikke kan vindes, skabe konsensus når nogen uundgåeligt bliver
trådt over tæerne, sørge for at jeres Must-Win Battles er specifikke og målbare samt forandre adfærden i jeres
ledelsesteam, så alle har et knivskarpt fokus og er klar til at udkæmpe de slag der ubetinget skal vindes.
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