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Det finns tiotusentals butikschefer i Sverige. Trots detta saknas det aktuell litteratur om butikschefers arbete
med avseende på ledarskap och personalansvar. Syftet med denna bok är att fylla denna kunskapslucka. Vad
innebär det att arbeta med ledaruppdrag inom handeln och hur kan man nå framgång som butikschef? Detta är
två centrala frågor i boken Uppdrag butikschef - att leda i butik som tar ett helhetsgrepp om följande centrala
aspekter på butikschefsarbete: - ledarskap och medarbetarskap - motivation och kommunikation personalarbete och arbetsrätt - kompetensutveckling och etik Läs mer Boken är skriven av forskare inom
företagsekonomi och socialpsykologi, verksamma vid Högskolan i Skövde, och den bygger delvis på ett
aktuellt forskningsprojekt om ledarskap och medarbetarskap inom svensk handel. Om författarna Thomas
Andersson är biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Han forskar och undervisar
bland annat om ledarskap, medarbetarskap och utvecklingsarbete. Ali Kazemi är biträdande professor i
socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Han har författat böcker och artiklar om bland annat ledarskap,
välbefinnande och rättvisa i arbetslivet. Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i
Skövde. Han är författare till böcker och artiklar om chefers arbete, medarbetarskap och Human Resource
Management. Mikael Wickelgren är forskare och lärare i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.
Han har forskat och undervisat kring ledningsarbete och organisation i svensk handel inom
Butikschefsprogrammet på högskolan sedan 2006.

KHaktuellt #4 2018. Niki Gugutudis. Senecta Security AB grundades 1989 och är idag en Sverigetäckande
leverantör av styr- och säkerhetsoptimering. Platsannonser, lediga vikariat, jobb och fasta tjänster inom
förskola, skola, vård och omsorg, hotell, restaurang och flera branscher Att företräda enskilda personer och
företag vid juridiska angelägenheter samt att bistå med allmän juridisk rådgivning är vanliga arbetsuppgifter
för en advokat eller jurist. Platsannonser, lediga vikariat, jobb och fasta tjänster inom förskola, skola, vård och
omsorg, hotell, restaurang och flera branscher Att företräda enskilda personer och företag vid juridiska
angelägenheter samt att bistå med allmän juridisk rådgivning är vanliga arbetsuppgifter för en advokat eller
jurist. Har lätt att lära mig nya saker, mån att göra mkt bra ifrån mig, målmedveten, nyfiken, ser till att
utvecklas hela tiden och utveckla andra. 3. - Eftersom 2017 summerade till en uppgång på sex procent är det
positivt att första kvartalet i år startat i samma spår, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Stabil
ledare med stor förmåga att leda, fördela och delegera arbete. Senecta Security AB grundades 1989 och är
idag en Sverigetäckande leverantör av styr- och säkerhetsoptimering.
KHaktuellt #4 2018. - Eftersom 2017 summerade till en uppgång på sex procent är det positivt att första
kvartalet i år startat i samma spår, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. KHaktuellt #4 2018. Har lätt
att lära mig nya saker, mån att göra mkt bra ifrån mig, målmedveten, nyfiken, ser till att utvecklas hela tiden
och utveckla andra. 3.
SKOGHALLSPARKEN FÅR EN MAKEOVER Enligt Hammarö kommun kommer Skoghallsparken att
snyggas till och får en makeover under sommaren, med både en nybyggd loge och flera nya toaletter. Senecta
Security AB grundades 1989 och är idag en Sverigetäckande leverantör av styr- och säkerhetsoptimering.

