
Tak for din ansøgning
Hent bøger PDF

Anne Marie Valentin
Tak for din ansøgning Anne Marie Valentin Hent PDF Du arbejder 8 timer om dagen 5 dage om ugen 46
uger om året 50 år af dit liv Behøver du flere argumenter for at vælge det rigtige job? ”Tak for din
ansøgning…” er til alle jobsøgende. Bogen giver dig de nødvendige redskaber, så du kan tage action og
skabe et meningsfyldt arbejdsliv. Hvis du vil have arbejdsglæden tilbage og skabe en spændende karriere,

handler det mere om mindset og mod end om ansøgninger og CV’er. Modet til at stå ved dig selv, lytte til din
indre stemme og finde ud af, om du er på rette vej. Forfatteren Anne Marie Valentin (f. 1967) er indehaver af
intojob, som blev etableret i 2010. Hendes vigtigste mål er at flytte mennesker, så de får deres drømmejob.

Hun har mange års erfaring som HR-manager og karriererådgiver hos Deloitte, Business Danmark,
Selvstændiges A-kasse DANA, AS3 og Adecco. Hun er uddannet NLP master, coach, passionscoach, Flow

Specialist, filosofisk vejleder og er en entusiastisk foredragsholder.
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