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Happy hour fra 8 til 16 Alexander Kjerulf Hent PDF Vågner du træt op mandag morgen og tænker »åh nej,
endnu en arbejdsuge«?

Mangler dit arbejdsliv energi, humør, engagement og motivation? Har du set for mange kolliger sæbe sig
gennem arbejdsdagen uden glød?

Happy hour fra 8-16 er til for alle som gerne vil have det sjovere på jobbet. Ansatte og ledere. I det private og
det offentlige. På store og små arbejdspladser.

Arbejdsglæde gør ikke bare jobbet sjovere, du får også mere fra hånden, du får mere succes, undgår stress og
får mere livsglæde og energi også uden for jobbet.

Glade arbejdspladser er mere produktive, innovative og inspirerende. Glade virksomheder tjener flere penge.

Happy hour fra 8-16 giver eksempler og cases fra glade arbejdspladser verden over - fra Irma og Middelfart
Sparekasse til Southwest Airlines, Google og Disney - og støtter sig til ny forskning inden for psykologi,

sociologi, hjerneforskning og økonomi.

Vi kan alle opnå arbejdsglæde hvis vi gør noget for det. Alexander Kjerulf viser hvad du kan gøre lige her og
nu.!
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