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Indtag chefstolen i dit liv Vibeke Nørly Hent PDF Forlaget skriver: Indtag chefstolen i dit liv - og få ny energi
og personlig gennemslagskraft! Brug sommeren til at få mere overskud i din hverdag. Få bedre relationer til

din partner, dine børn (hvis du har nogen), samt din familie og venner.

Kom tilbage efter ferien fyldt med energi og motivation, samtidig med et endnu bedre parforhold og glade
børn! Bogen er fuld af gode råd til dig om dit helbred, parforhold, børn, familie, venner og job før, under og

efter ferien.

»Skøn bog - modig - ærlig. Ferie eller ej ... læs bogen og læg mærke til den virkelige historie; den om en
kvinde som faldt - og rejste sig på usædvanlig vis. Hvordan? Det står tydeligt mellem linjerne«.

 - Anne-Grete Belmadani, Blogger og weblady

Vibeke Nørly har mere end 20 års erfaring inden for personaleledelse og rekruttering, HR, salg og
markedsføring.

Hun rådgiver både virksomheder og private, holder foredrag og underviser i personlig branding, motivation,
m.m.

Privat er Vibeke gift med Jesper Nørly, og de har sammen sønnerne Christian på 21 år, samt Mads og Mathias
på 19 år.
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