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Medarbejdere i internationale virksomheder skal kunne samarbejde på tværs af organisationer,
ledelsesniveauer, lande, faglige baggrunde, kulturer og tidszoner, mens de jonglerer alskens medier for at nå
vigtige strategiske mål. Denne bog har fokus på, hvordan man som medarbejder kommunikerer effektivt i
disse komplekse og dynamiske kontekster.
Den går i dybden med en række af de vigtigste aspekter inden for interkulturel kommunikation og interaktion
i internationale virksomheder og organisationer for at klæde læseren på til at forstå, hvad der kan ligge bag en
replik på et videomøde, eller hvad der kan være de forretningsmæssige konsekvenser af en sætning i en e-mail.
Med sit sprog- og kommunikationsvidenskabelige udgangspunkt er bogens omdrejningspunkt den daglige
professionelle interaktion i internationale virksomheder. Medarbejdernes indbyrdes interaktion har afgørende
betydning for virksomhedernes succes, udvikling og vækst. Bogens emner strækker sig fra forretningsbreve,
e-mails, ansigt til ansigt-møder og videomøder over formel og uformel interaktion, teamwork, knowledge
management, organisatoriske rutiner og socialisering til indre branding, innovation og
forandringskommunikation. Bogen trækker på den nyeste forskning og bygger på data, forfatterne har
indsamlet i hele verden, og i bogen gives løbende eksempler fra kommunikativ praksis i lande som Argentina,
Brasilien, Danmark, England, Indien, Kina, Tyskland, Ghana, Japan, Rusland, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet,
Ungarn og USA. Målgruppen er studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for international
virksomhedskommunikation, såvel som professionelle medarbejdere, der ønsker ajourført viden og inspiration

til effektive redskaber til at optimere deres daglige samarbejde i internationale virksomheder.
Den indsats kan ses i mange virksomheder og organisationer, store. En uddannelse, der gør dig klar til
erhvervslivet. Den indsats kan ses i mange virksomheder og organisationer, store. #27 Du kan godt være
elendig til at skrive, selvom du er god til at stave BRO Comm er en kommunikationsuddannelse til dig, der
søger værktøjer, viden og inspiration til at gøre en reel forskel med din kommunikation.
Investeringsforeninger - InvestTorvet fra Nordnet giver dig mere end 400 afdelinger og værktøjet til at finde
de bedste. inden for alle specialer. Servicetekst Hovedgruppe 00 'Kommunens styrelse' dækker sager der
vedrører styrelsen af kommunen som kommune jf. Jeg fortæller her om mine mange oplevelser - med mit
netværk Vild med Verden, som rådgiver, som familiemenneske og som vinnyder. 2018 | Af KPMG.
Velkommen til Kajs web. 1 Ambitioner og organisering Her får I gode råd til, hvordan I kan fastlægge
ambitionsniveauet og organisere arbejdet med ansvarlig leverandørstyring Vi tilbyder kurser i førstehjælp
overalt i landet for virksomheder. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. Hvorfor
skal virksomheder forholde sig til klima-relaterede finansielle risici og hvordan griber man det an. Med
rejsevejledninger, nyheder og information om udenrigspolitik, Eksportrådet, Danida, hjælp i udlandet Se hvad
du gør, hvis du selv eller andre pludselig kommer til skade eller bliver syge. i Erhvervsstyrelsen samt
kommunikation i forbindelse hermed. Grønlandske virksomheder yder en kæmpe indsats, når det handler om
at tage et samfundsansvar. Velkommen til Kajs web.
Publicity - PR-, kommunikations- og sociale medier-bureau i Aalborg, der er førende inden for positiv
synliggørelse af virksomheder og organisationer. KMD skraber bunden, mens NNIT akkurat rammer et
middelniveau. Vi har en bred kreds af danske og internationale investorer og har et omfattende internationalt.

