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Moderne professionel medarbejder Sanina Kürstein Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan er man en god
kollega? Måske er du træt af for meget privat snak, fnidder og sladder blandt dine kollegaer? Måske synes du,

det kan være svært at vide, hvad der skal til for at lykkes i et arbejdsfællesskab i en travl virkelighed?

Alt for mange tager deres private forståelser om at være venner eller familie med på arbejde og bruger disse
forståelser i samarbejder på arbejdspladsen. Det virker bare ikke. Vi kan ikke vælge hinanden til og fra som vi

gør privat. Denne medarbejderpixi tilbyder en ny beskrivelse af, hvad det vil sige at være en moderne
professionel medarbejder i et arbejdsfællesskab.

Medarbejderpixien beskriver i hverdagssprog hvordan man sammen formulerer dét at være professionelle
kollegaer, samlet for at lykkes i fællesskab.

Medarbejderpixibogen henvender sig til medarbejdere, HR, TR, arbejdsmiljørepræsentanter, konsulenter og
ledere der ønsker at arbejde for at lykkes endnu bedre i fællesskab.
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