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Den tyske iværksætter, der forelskede sig i Danmark Ralph B\u00f6ttcher Hent PDF Den tyske revisor Ralph
Böttcher har forelsket sig i Danmark. Under sit årelange samarbejde med danske firmaer har han konstateret,
at tillid og gode sociale relationer spiller en langt større rolle i Danmark end i Tyskland. Lidt efter lidt har han
ladet disse værdier flyde ind i sit firma DanRevision. Han kalder sit ledelsesprincip for Danmark-metoden:
Fairness, tillid og humor erstatter overdreven kontrol og angst. I denne bog opridser han den udenforståendes
perspektiv og viser, hvilke værdier der for ham er særligt danske, og hvordan de adskiller sig fra arbejdslivet i
Tyskland. Med udgangspunkt i konkrete situationer og eksempler forklarer Ralph Böttcher, hvordan han
virkeliggør den danske ledelsesstil i praksis. Dette er en bog for alle, der gerne vil forstå dansk og tysk

virksomhedskultur bedre, og som synes, at et usædvanligt blik på den danske væremåde er spændende. Og
ikke mindst er det en bog for alle dem, der gerne vil forstå, hvorfor danskerne er så lykkelige. Det har nemlig

ikke kun noget med hygge at gøre, men også samarbejde.

 

Den tyske revisor Ralph Böttcher har forelsket sig i Danmark. Under
sit årelange samarbejde med danske firmaer har han konstateret, at

tillid og gode sociale relationer spiller en langt større rolle i Danmark
end i Tyskland. Lidt efter lidt har han ladet disse værdier flyde ind i
sit firma DanRevision. Han kalder sit ledelsesprincip for Danmark-
metoden: Fairness, tillid og humor erstatter overdreven kontrol og
angst. I denne bog opridser han den udenforståendes perspektiv og
viser, hvilke værdier der for ham er særligt danske, og hvordan de
adskiller sig fra arbejdslivet i Tyskland. Med udgangspunkt i

konkrete situationer og eksempler forklarer Ralph Böttcher, hvordan



han virkeliggør den danske ledelsesstil i praksis. Dette er en bog for
alle, der gerne vil forstå dansk og tysk virksomhedskultur bedre, og

som synes, at et usædvanligt blik på den danske væremåde er
spændende. Og ikke mindst er det en bog for alle dem, der gerne vil
forstå, hvorfor danskerne er så lykkelige. Det har nemlig ikke kun

noget med hygge at gøre, men også samarbejde.
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