License to work
Din arbejdsplads er et sted, hvor du får
mulighed for at realisere dig selv – til
gengæld forventes det, at du sælger din
sjæl, siger Henrik Holt Larsen, professor i
Human Resource Management på
Copenhagen Business School



”Magelighedens trædesten kan være den største blokering
for nytænkning og eksperimenter. Virksomheden vænner sig –
ligesom dyrene i zoo – til at blive fodret hver dag”.
(Fra bogen: "License to work – arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?" af Henrik Holt Larsen)
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Kurser skal ramme præcist
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HR-konsulenter og udviklingsfolk ved
nøjagtigt, hvor skoen trykker og vil gerne
selv finde deres undervisere – alt det
praktiske kan de så overlade til
Uddannelsescentret

Grete Grøn er kendt af mange i Københavns
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mere travlt.

centret stå for alt det administrative.

indhold i kurset – og så lade os være deres for-
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længede arm, der står for alt det praktiske, siger

være de bedste – og så er uddannelse et must. 
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