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Din næste karriere - Headhunterens guide til livslang succes Stephen Bruyant-Langer Hent PDF Hvis du
famler efter svaret, har du en udfordring. Som alt for mange andre lader du tilfældigheder afgøre din fremtid,
og chancen for, at du udretter noget og bliver lykkelig undervejs, er mindre, end du fortjener. Livet er nemlig

ikke en generalprøve.

Stephen Bruyant-Langer har som en af Danmarks førende headhuntere mødt og rådgivet tusindvis af
ambitiøse og succesfulde mennesker. I Din næste karriere giver han dig redskaberne til at blive din karrieres
dirigent. Han hjælper dig med at lave ’Din personlige forretningsplan’ – et værktøj, han har udviklet og
perfektioneret i samarbejde med danske topledere. Planen vil sikre, at du skaber resultater for dig selv og

andre, mens du holder fast i dine langsigtede ambitioner og drømme.

Undervejs inviterer Stephen Bruyant-Langer læseren indenfor i en branche, som er omgivet af mange myter.
Han bruger sine daglige erfaringer til at klæde dig på til at finde, søge og få det helt rigtige job.

"... seks stjerner ud af seks mulige og en varm anbefaling herfra"
- Børsen

"… en glimrende bog henvendt til ledere og potentielle ledere, men andre kan bestemt også få gavn af de
gennemtænkte og brugbare råd."
(seks stjerner) Jyllands-Posten

På www.denpersonligeforretningsplan.dk kan du gratis downloade de værktøjer, som er beskrevet i bogen.
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