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At være leder i dag er forbundet med et stort pres, store arbejdsmængder og manglende tid (Henriksen &
Lundby, 2016). Ydermere er ledelse i moderne organisationer fyldt med paradokser og modsatrettede krav og
forventninger, som konstant trækker i og udfordrer lederen (Cameron, Quinn, DeGraff & Thakor, 2014).
Mange ledere er således underlagt et stort krydspres, som presser og udfordrer dem maksimalt. Ifølge flere
danske og udenlandske undersøgelser er stress hos ledere et udbredt fænomen (Campbell, Baltes, Martin &
Medding, 2007; Lederne.
dk, 2015). Alligevel oplever vi i vores erhvervspsykologiske praksis, at stress hos ledere er et overset og
underbehandlet emne, ikke mindst hos lederne selv.
Mange ledere har mistet overblikket og påtager sig alt for mange arbejdsopgaver. De glemmer at stoppe op,
mærke efter og få overblik. Det er, som om lederne ikke lægger mærke til, eller ikke vil erkende, at de ikke
længere har kontrol. I mange tilfælde bliver deres løsning derfor bare at skrue op for tempoet og øge
arbejdstiden, hvilket i sidste ende kan få fatale konsekvenser både for lederen selv og for arbejdspladsen
(Henriksen & Lundby, 2016)
12. ; 19. Se listen over de sære jobbene folk hadde, og hvorfor det er greit at vi slipper å gjøre dem i dag. Da
er det greit å være hjemme – Stadig flere gir bunaden en personlig vri ; Siri M. april 2018. Når der er et

nettoflow af elektroner, kaldes dette flow for en elektrisk strøm. august. Startsiden for jobb og karriere i
Norge. Sprogpakkens kurser afsluttet på landsplan: Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser
i juni måned, og hele projektet er tæt på en afslutning. Det er lovfestet at barn og unge under 16 år har rett til
gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. Det er lovfestet at barn og unge under 16 år har
rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner,
traineeprogrammer og yrkesguide.
; 19. juni – Tom Kristensen sætter rekord med sin syvende sejr i Le Mans, hvoraf de … Elektrisk strøm er pr.
definition bevægelsen af elektrisk ladning.
12. - Hyppigheten av kreft var (. ; 19. 32(34) Om skatt på gevinster fra aksjesalg - Jeg tror det er så enkelt at
det er for få i SV som skjønner skattereglene.
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