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Hvordan man bliver chef – og bliver ved at være det Harry Motor Hent PDF "At starte en karriere er som at
starte en lavine. Umådelige kræfter sættes i gang hos dig, og virkningerne af det, du gør eller ikke gør, får

ikke alene betydning for dig selv, men også mange andre menneskers liv. Deriblandt mennesker, du aldrig vil
komme til at kende." Harry Motor har haft succes på mange forskellige områder. Alle steder har han måttet
kæmpe for at nå toppen, og nu, hvor han er der, deler han gerne ud af sine erfaringer. Hvis man selv er

interesseret i at gøre karriere, er Harry Motors bog et godt sted at starte. Harry "Motor" Jensen (1921-2001)
var en dansk erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er kendt for sit arbejde inden for bilsektoren.
Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og sidenhen i Australien. I årene 1957-1988 stod han for
"Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.

 

"At starte en karriere er som at starte en lavine. Umådelige kræfter
sættes i gang hos dig, og virkningerne af det, du gør eller ikke gør,

får ikke alene betydning for dig selv, men også mange andre
menneskers liv. Deriblandt mennesker, du aldrig vil komme til at
kende." Harry Motor har haft succes på mange forskellige områder.
Alle steder har han måttet kæmpe for at nå toppen, og nu, hvor han

er der, deler han gerne ud af sine erfaringer. Hvis man selv er
interesseret i at gøre karriere, er Harry Motors bog et godt sted at

starte. Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk
erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er kendt for sit
arbejde inden for bilsektoren. Han var i en årrække direktør for

Volvo Danmark og sidenhen i Australien. I årene 1957-1988 stod han
for "Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag

kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.
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