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Książki polecane
Instytut Logistyki i Magazynowania

Logistyka w Polsce – Raport 2011

Praca zbiorowa pod redakcją I. Fechnera i G. Szyszki
Kolejny raport o stanie polskiej logistyki obejmujący lata 2010-2011 prezentuje Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Autorzy skupili się na prezentacji poszczególnych rynków logistycznych w układzie makro oraz gałęziowym i branżowym. Układ treści raportu został dostosowany do skali zmian, jakie
w omawianym okresie zachodziły w poszczególnych działach logistyki. Na szczególną uwagę zasługują
prezentowane w raporcie wyniki badań wewnętrznych procesów logistycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych, produkcyjnych i logistycznych.
W publikacji czytelnik znajdzie m.in.: analizę i ocenę rynku logistycznego w ujęciu branżowym, wyniki
badań ankietowych dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach, przegląd oferty rynkowej producentów (dostawców) urządzeń i magazynowych transportu wewnętrznego, diagnozę edukacji
logistycznej, mediów logistycznych i instytucji wspierających logistykę.
Logistyka w Polsce. Raport 2011 jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są profesjonaliści - osoby, na co dzień zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zakres i sposób prezentacji
specjalistycznej wiedzy może zainteresować szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych.

Dom Wydawniczy – Zacharek

Zarządzanie zmianą w polskiej firmie
Roman Wendt

Książka w przystępny sposób przekazuje wiedzę na temat zarządzania zmianą w polskich firmach. Przeznaczona jest dla praktyków zarządzania, można z niej dowiedzieć się m.in.: czym jest i co oznacza zmiana
dla firmy, co zrobić, by zmiana się powiodła, co zrobić z oporem przeciwko zmianie, jak poprowadzić zmianę przy wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi.
Publikacja została pomyślana i przygotowana jako zwięzły i praktyczny przewodnik dla managera, który
stoi u progu zmian w firmie. Jej celem jest wsparcie go w zrozumieniu, z czym przyjdzie mu się zmierzyć
w najbliższej przyszłości oraz na co powinien zwrócić uwagę, by zaplanowana zmiana, a w raz z nią często
jego kariera, nie legły w gruzach.
Książka została napisana przez praktyka na podstawie rzeczywistych doświadczeń zdobytych w trakcie
realizacji kilkunastu projektów w polskich firmach.
Autorem jej jest Roman Wendt, praktyk skutecznego zarządzania zmianą, który od ponad 16 lat jest aktywny zawodowo w środowisku biznesowym, w tym sześć lat jako dyrektor generalny i prezes zarządu. Pracował także w firmie
konsultingowo-wdrożeniowej zajmując się podnoszeniem efektywności produkcyjnej, a od 7 lat jest interim menagerem, który
posiada portfolio ponad 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych w Polsce i w krajach Europy Centralnej.

Harvard Business Review Polska

O zarządzaniu sobą

Wydawnictwo zebrało dziesięć tekstów światowych autorytetów na temat jak zarządzać sobą i opublikowało je w książce. W publikacji znajdują się m.in. teksty: P. Druckera, S. Friedmana, R. Kaplana.
Autorzy wskazują konkretne narzędzia do wyzwolenia się ze starych, krępujących schematów. Książka
pozwala odnaleźć moc i radość z odkrywania, że w pojedynkę człowiek niewiele może osiągnąć i że naszą
siłą jest praca w zespole. Publikacja pokazuje, że praca wcale nie musi być przykrym obowiązkiem, lecz
pasjonującą przygodą w życiu, pod warunkiem, że się lubi, to co się robi oraz, gdy mamy przekonanie, że
nasza siła płynie z zespołu. Reszta to już tylko praca nad sobą – własnymi kompetencjami, słabościami
cechami charakteru. Bo tak naprawdę najważniejszym i najtrudniejszym projektem każdego z nas jest
zarządzanie sobą.
„O zarządzaniu sobą” to trzecia pozycja z serii 10 idei HBR dedykowanej osobom dążącym do rozwoju
osobistego i zawodowego.
Książki 10 idei BHR pokazują aktualną wiedzę i konkretne rozwiązania. Ułatwiają osiągnięcie profesjonalizmu w obszarze
zawodowym oraz satysfakcji zarówno z pracy jak i z życia zawodowego. Wydawnictwo Eurologistics jest jednym z patronów
medialnych serii „10 idei BHR”.
W serii ukażą się następujące pozycje: „O zarządzaniu ludźmi,” „O strategii”, „O przywództwie”, „O zmianie”, „O fundamentach
zarządzania”.
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