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Ambitionens bue James Champy Hent PDF Forlaget skriver: Hvad driver nogle mennesker til at opnå
enestående bedrifter, til at få drømme ud over ens vildeste fantasi til at gå i opfyldelse og til at efterlade et
evigt indtryk på mennesker og institutioner? For de internationalt anerkendte ledelseseksperter og forfattere,
James Champy og Nitin Norhria, er nøgleingrediensen ambition - denne magiske egenskab, som gør en

simpel ide til en global virksomhed, bygger katedraler og vælter imperier, eller vender en familie af
immigranter til et finansdynasti.

I Ambitionens Bue udforskes ambitionens fascinerende dimensioner gennem de fortalte historier om dusinvis
af succesrige mennesker, før og nu, som er eksempler på både de positive og negative sider af ambition. Fra

Alfred Sloans vision for General Motors, der for altid ændrede managementpraksis, til Michael Dells
drengedrøm om en bygning med et flag foran, til Giuseppe Garibaldis drøm om et samlet Italien - ambition
kommer i mange forklædninger. Ved at rette fokus på både heltefigurer fra fortiden og vore dages mest

dynamiske personer inden for erhverv, politik, videnskab og kunst ridser Champy og Nohria de
underliggende prncipper for ambition op, også for hvordan den kan kanaliseres mod kreative og berigende

bestræbelser på det personlige, organisatoriske og endda nationale plan.

I en tid, hvor presset på ledere aldrig har været større, er Ambitionens Bue en på én gang inspirerende og
praktisk guide for enhver, som ønsker at udnytte deres fulde potentiale og efterlade en arv af succes.
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