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Unge generationer på arbejde Alexandra Krautwald Hent PDF UNGE GENERATIONER PÅ ARBEJDE er en
bog til unge og deres ledere. Den udforsker de unges verden, fejrer deres kompetencer og ruster dem til et
arbejdsmarked under voldsom udvikling. Samtidig er bogen en guide til ledere, der skal lede og samarbejde

med de unge i de kommende mange år.

Erhvervslivets forventninger til de unge generationer er høje: Hvordan vil de mon revolutionere de satte
organisationer, tranformere arbejdslivet og dermed udfordre vores syn på fremtiden? De unge generationer er
vokset op i skyggen af forventninger og har aldrig prøvet andet. Men hvilke forestillinger og ønsker har de

selv til deres fremtidige arbejdsliv? Og hvilken vej drømmer de om at gå?

UNGE GENERATIONER PÅ ARBEJDE er en rejse ind i de unge generationers verden. Bogen smider
forventningerne over bord og viser, hvor de unge kommer fra, hvad der har formet dem, og hvor de gerne vil
hen. Den kommer med støttende tilråb og gode råd til, hvordan de unge finder en vej ud i arbejdslivet, der er
mere meningsfuld og bæredygtig end den, deres forældre er gået. Og den viser ledere, hvordan man med
forståelse og indsigt giver de unge generationer plads og sparring, så de blomstrer i organisationer og

virksomheder.
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