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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.
Formålet med Auditiva er at forbedre livskvaliteten hos det mange danskere som lider af høretab.

Kundetilfredshed. Vi er en sammenslutning af uafhængige private høreklinikker på Sjælland og Fyn. Prøv
'Årets Konferencecenter'. Vi træner i Grøndalscentret – se træningstider i menuen til højre. Super god
træning for krop og sjæl – og kampe til dem der vil gøre noget ekstra ud af det.
Hornstrup Kursuscenter. Super god træning for krop og sjæl – og kampe til dem der vil gøre noget ekstra ud
af det. Termen sociologi er afledt af latin societas, som er en form af ordet socius ('kammerat, ven, allieret.
Kundetilfredshed. Forfatterforedrag beskæftiger sig primært med forfattere, og tilbyder et fantastisk udbud af
foredragsholdere.
Vi er et KOMmunity, der henvender sig til professionelle kommunikatører på tværs. Det Obelske
Familiefond ønsker at støtte ildsjæle, som ud over gnisten og begejstringen også har professionalismen til at
skabe store forandringer for det enkelte. Termen sociologi er afledt af latin societas, som er en form af ordet
socius ('kammerat, ven, allieret. Det gik til27-årige Marco. K1 er funderet på et solidt og vigtigt grundlag,
båret af engagement og passion. Asp IT-uddannelsen uddelte torsdag eftermiddag eksamensbevis nummer
500 i Vejle. Sociologien havde sin oprindelse i den industrielle revolution.
Læs meget mere på siden, eller ring til os i dag. Gennem mange år har frivillige gjort det. Forfatterforedrag
beskæftiger sig primært med forfattere, og tilbyder et fantastisk udbud af foredragsholdere.

