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Professionelle ildsjæle Henrik Hvilshøj Hent PDF Forlaget skriver: Professionelle ildsjæle er en bog
med interviews med succesfulde topledere, der har skabt store internationale virksomheder og tusinder af
danske arbejdspladser, topledere indenfor kultur og sport samt magtfulde toppolitikere, der har opnået

afgørende indflydelse i dansk politik. Lars Larsen, direktør for JYSK, Morten Olsen, fodboldlandsholdets
træner, Thyra Frank, plejehjemsleder og politiker, Anders Fogh Rasmussen, generalsekretær for NATO, Asger
Aamund, iværksætter og stifter af Bavarian og Neurosearch, og flere andre fremtrædende personligheder

fortæller, hvad der har skabt dem som ildsjæle - og hvordan de kan blive ved med at brænde for
´sagen´. Ildsjæle er en nøgle til professionel succes og til fortsat velfærd i Danmark.

Bogen fortæller på grundlag af anerkendt viden inden for udviklingspsykologi, hvad der skaber ilden hos os
mennesker, og bogen giver en guide og et redskab til at spotte ildsjæle.Ildsjæle har også et bud på, hvordan vi

kan få flere ildsjæle - og hvordan vi hver især kan udvikle vores egen indre ildsjæl. 
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