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kender Ulrik Wilbek betingelserne for at få samarbejdet til at fungere, når en ny situation opstår. Nu er det firmaernes tur til en time-out:
Distancearbejdet har præcist skabt en ny situation for personalecheferne. De skal lede folk,
som ofte ikke er der fysisk, men i et virtuelt arbejdsfællesskab. Og hvordan får vi så scoret?

Time-out for traditionelt
samarbejde i firmaet
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