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Innovation er kreative udviklingsprocesser, der fører frem til et værdiskabende resultat. Arbejdet med
innovation består af både rationelle og fantasibårne processer og kræver derfor en særlig form for ledelse, som
denne bog fokuserer på: - Hvordan får du andre til at udvikle gode ideer og følde de innovative mål, du har
sat? - Hvordan leder og fordeler du arbejdet, så de konkrete og de fantasibårne dele af innovationsarbejdet
spiller sammen og fører til det bedste mulige resultat? - Hvordan bevarer du som leder kontakten til din egen
vision, dine faglige ambitioner og den lystfyldte, legende kreativitet, som meningsfuld innovation bygger på?
Bogen er bygget op som 10 gode råd - et for hvert kapitel. De gode råd illustreres med cases og uddybes ved
hjælp af psykologiske og ledelsesteoretiske pointer. Hvert kapitel foreslår en konkret metode, du kan bruge i
din egen praksis, og afsluttes med et par spørgsmål, du som innovationsleder med fordel kan stille dig selv. 10
gode råd om innovationsledelse henvender sig til ledere, tovholdere, projektledere og selvstændige inden for
både de kreative brancher og alle øvrige offentlige og private virksomheder, hvor der er behov for at arbejde
innovativt.
Over 6 moduler. Men inden du ansøger, så brug et øjeblik på at læse længere nede. Tillykke – du er nu tæt
på at ansøge om optagelse på en af vores TOP-UP-overbygninger. Giv dig selv det bedste karriereboost med
Aros Business Academys Mini MBA - udviklet af Danmarks største ledelsesekspert, professor Steen
Hildebrandt.
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