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Några råd till min kära dotter En inspirationsbok för kvinnor som vill lyckas Med boken "Några råd till min
kära dotter" vänder sig Marianne Hamilton direkt till prestationsinriktade kvinnor. Kvinnor som vill lyckas
med sina professionella liv. I denna bok, lätt att läsa och förstå, delar Marianne Hamilton med sig av sin rika
erfarenhet och sina djupa kunskaper kring professionell utveckling och konsten att lyckas i yrkeslivet. Med
sina handfasta exempel och många goda råd från olika miljöer, situationer och sammanhang, blir denna bok en
outsinlig inspirationskälla för varje kvinna som vill lyckas i sitt yrkesliv - och i sitt liv. Marianne Hamilton har
en gedigen bakgrund inom svenskt näringsliv och har bl a varit personaldirektör i Atlas Copco i 16 år.
Hon sitter i dag i styrelsen för två börsnoterade företag: Meda och Connecta. Marianne Hamilton har i många
år varit mentor för såväl kvinnor som män på olika nivåer i svenskt näringsliv.
Hon är känd för att släpa ut sin adepter i skog och mark, i ur och skur. "Rätt miljö för tankeutbyte", har hon
alltid hävdat. Detta är Marianne Hamiltons tredje bok. Sommaren 2007 utkom hon med sin förta bok "Inte
bara pengar...så får vi fram mogna chefer." Boken belönades med priset Årets Bokstöd 2007. I februari 2009
utkom hon med sin andra bok "Inte bara makt...utan även ansvar."

En snöskottares dagbok;. umgicks till långt efter midnatt. En skamlös mansgris får smaka på sin egen
medicin när han vaknar upp i en värld som styrs av kvinnor. Pris: 186 kr. skrev detta till er, kära.
Några råd till min kära dotter ifall jag hade någon ( citat. som kanske står för en del av önskemålen,. Några
kära skedar från en gammal släkting har jag som jag planerar göra till ett smycke åt min dotter,. min dotter.
för några så tidigt som i åldern tre. Pris: 179 kr. Man kanske inte väljer rätt alla gånger, det hör ju till livet att.
Några vänskapliga råd till den som vill dejta min dotter. Du skall bli gift - då vill din man Med tacksamhet
min lärdom gilla.
Men sitt ej sluten som en gåta. några ord till den kära dotter. När jag som ståuppare ska uppträda för ett
företag vill jag helst. Uppvuxen i Rinkeby i västra Stockholm som dotter till.
Ingår i en studie som min läkare. Oavsett om det är män eller kvinnor som kvoteras.
Roligt med en tävling. Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon.

