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Forfatteren som er erfaren ledelsesrådgiver, skriver om det spil, mål og midler, man som aktiv arbejdstager er
en mere eller mindre heldig deltager i.

Bogen åbner spillet med kerneord som ´magt, begær og indflydelse´, og definerer således i et afsnit spillets
forudsætninger, »Karrierespillet er ens evne til i samspil med andre at udvikle de strukturer, der fører til
opnåelse af et i forvejen fastsat mål«. Karrierespillet går videre med et afsnit om strategi med praktiske
eksempler og ´spillerprofiler´, og klarlægning af spilleressourcer som det rigtige netværk. Man skal ville
møde andre, og skabe netværk, og vel at mærke de rigtige netværk, der kan fremme ens karrierespil.

Forfatteren giver en såvel intern i en virksomhed som ekstern værktøjskasse der er nødvendig i spiller-tasken.

»Efterskriftet fortæller om bogens 3 mål. Give rette værktøj til de der vil karrierespillet, og vejlede de der
ikke vil, og som det tredje gøre ledersiden bevidst om karrierespillet. Interessant og tilgængelig bog, både for

de, der vil spillet og de, som ønsker plads på sidelinjen.«
- Fra lektørudtalelse.

Denne udgave leveres i klassisk hardcover uden smudsomslag.
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