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Smid masken Tine Weppler Hent PDF Du bliver en bedre leder ved at vide, hvem du er! For god ledelse
handler ikke om at iklæde sig en bestemt rolle, men snarere om at kende sig selv og turde udvikle sig og sine
medarbejdere.
”Der skal mod til, hvis man vil være en bedre leder!” Så kontant er budskabet i Tine Wepplers nye bog Smid
masken – Veje til det personlige lederskab. ”Man skal turde smide masken, lære sig selv at kende – og ikke
mindst: Turde være sig selv!” Tine Weppler sætter ord på, hvad der skal til for at udøve det personlige
lederskab: ”Hvis man ikke lige har fået ’den fødte ledertype’ som vuggegave, må man arbejde for sagen. Og
det kræver mod og selvindsigt!”
Bogen guider lederen igennem, hvordan man skal gøre, når man vil arbejde med sit personlige lederskab.
Allerførst må man reflektere over, hvem man er, og hvordan man agerer som leder. Weppler beder først
lederen kigge på sig selv: Kender man sine styrker og svagheder? Hvor-dan træder man i karakter? Hvilke
værdier er vigtige? Og hvordan bruger man disse selvindsigter som ledelsesværktøjer i sin hverdag?
Bogens ærlige eksempler, anbefalinger og konkrete øvelser lægger op til et nøgternt kig indad. For hvad sker
der egentlig, hvis man er konfliktsky? Hører man overhovedet efter, hvad andre signalerer? Ved omgivelserne
egentlig, hvilke ambitioner man har med virksomheden?
Værktøjer til medarbejderrelationerne og -udviklingen er også et omdrejningspunkt: Hvordan er man den
bedste leder for den enkelte? Hvordan får man kompetencer og kvaliteter i spil? Hvordan giver man dem
plads, samtidig med man udsteder retning og formål? Og slutteligt: Hvordan er og agerer man i forhold til sin
egen chef? Hvad gør man i ligeværdige ledergrupper? Hvordan holder man sig sin fremtidige karriere for øje?
Smid masken giver ledere værktøjer til og mulighed for at tage et 360-graders-tjek på sin egen lederrolle.
Ledelse handler ikke om store teorier eller avancerede begreber. Ledelse starter med, at lederen forstår sig
selv, sine medarbejdere og den øverste ledelse. Hvis man vil arbejde med det personlige lederskab, må man
starte med at smide masken. Tør du?
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