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Tro på dig selv Ulrik Wilbek Hent PDF Ulrik Wilbek ved om nogen, hvad der skaber en vinderkultur. Han
løfter sløret for sine arbejdsmetoder og motivationsstrategier og giver konkrete eksempler på, hvordan han
anvender coaching og profilanalyse til udvikling af verdensklassespillere. Han fortæller, hvordan han

opbygger et slagkraftigt mandskab, som har forståelse for hinandens forskellighed. Ulrik Wilbek er én, man
lytter til i det private erhvervsliv, men i denne bog adresserer han også det offentlige. Også kommunerne skal
forsøge at opbygge en vinderkultur. ”Siden 1992 har jeg gennemført en lang række kurser og holdt foredrag
for ledere og medarbejdere i såvel private virksomheder som på offentlige arbejdspladser. Ved et af disse

kurser blev jeg en gang afbrudt af en skeptisk ingeniør med ordene: “Det er jo meget godt alt det der, men det
kan jo ikke lade sig gøre i den virkelige verden.” Jeg så på ham og svarede smilende: “Det er da mig, der

arbejder i den virkelige verden! Til de store mesterskaber skal jeg på få sekunder beslutte mig for en strategi,
mens jeg bliver vurderet af cirka to millioner danskere. Resultatet kan ses umiddelbart efter kampen. Det er
virkelighed.” Tro på dig selv henvender sig til enhver, der har et brændende ønske om at søge forandring, nye

udfordringer og fortsætte den personlige udvikling.

 

Ulrik Wilbek ved om nogen, hvad der skaber en vinderkultur. Han
løfter sløret for sine arbejdsmetoder og motivationsstrategier og
giver konkrete eksempler på, hvordan han anvender coaching og
profilanalyse til udvikling af verdensklassespillere. Han fortæller,
hvordan han opbygger et slagkraftigt mandskab, som har forståelse
for hinandens forskellighed. Ulrik Wilbek er én, man lytter til i det

private erhvervsliv, men i denne bog adresserer han også det
offentlige. Også kommunerne skal forsøge at opbygge en

vinderkultur. ”Siden 1992 har jeg gennemført en lang række kurser
og holdt foredrag for ledere og medarbejdere i såvel private

virksomheder som på offentlige arbejdspladser. Ved et af disse kurser



blev jeg en gang afbrudt af en skeptisk ingeniør med ordene: “Det er
jo meget godt alt det der, men det kan jo ikke lade sig gøre i den
virkelige verden.” Jeg så på ham og svarede smilende: “Det er da
mig, der arbejder i den virkelige verden! Til de store mesterskaber
skal jeg på få sekunder beslutte mig for en strategi, mens jeg bliver

vurderet af cirka to millioner danskere. Resultatet kan ses
umiddelbart efter kampen. Det er virkelighed.” Tro på dig selv
henvender sig til enhver, der har et brændende ønske om at søge

forandring, nye udfordringer og fortsætte den personlige udvikling.
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