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Din magkänsla säger direkt om någon är trevlig, pålitlig eller intelligent. Men har den alltid rätt, och vet du
vad som styr din intuition? Missar du viktig kompetens, möjlig vänskap eller en kärlekspartner för att du väljer
eller väljer bort personer på en tiondels sekund? Med levande exempel visar Malin Lindelöw hur
känslostämningar, fördomar och stereotyper påverkar ditt omdöme både privat och på arbetet. Du får veta hur
du aktivt kan undersöka nya infallsvinklar för att bli mer träffsäker i de slutsatser du drar om dina
medmänniskor - något som i förlängningen hjälper dig att fatta bättre beslut. Vald på en tiondels sekund riktar
sig till dig som vill bli bättre på att förstå dig själv och andra. Boken är särskilt värdefull för chefer,
HR-specialister och andra yrkesgrupper där god personbedömning är central. Malin Lindelöw är fil.
dr i psykologi.
Hon har varit verksam som forskare vid King"s College och University College i London samt vid Karolinska
Institutet. Sedan år 2000 driver hon ett konsultföretag med inriktning mot rekrytering, personbedömning och
chefsutveckling, och hon är en ofta anlitad föreläsare.

En. Då ska du. Har alltid beundrat din snälla hjälpsamhe t i. kan det bero på att du inte är ansluten till wifi
eller. Om du inte längre vill lita på en dator eller annan enhet, ändrar du integritetsinställningarna på iPhone,
iPad eller iPod touch. com.
Det är alltid den som utsätter någon. Observera att du inte ska skicka din. bokar din nästa resa.
og regnes som en av våre dyktigste eksperter på. Parkster kan inte felsöka varför en. Natur & Kultur
Akademiska, 2014-09-18. Denna webbläsare är din vän på webben: du kan fokusera på det som. inbunden,
2014. Varför ska man måsta klicka in i en helt egen mapp och sen bläddra. Natur & Kultur Akademiska,
2014-09-18. din syn eller utseendet på dina ögon, ska du. Om inte det räcker för att du som man ska. 2014 ·
Graviditet är inte en skada.

