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virksomhedskonsulent, efterspurgt foredragsholder og Young Global Leader. Blev 2013 kåret som en af 20
Nordic Thinkers af Nordic Business Forum. Kåret i 2014 som 40 under 40 European young leaders. Sover
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din kollega blev forfremmet i stedet for dig? Keder du dig på jobbet -
eller i det hele taget? Ærgrer du dig over at du aldrig fik muligheden
for at forfølge din drøm? Den gode nyhed er at der IKKE kommer
nogen og redder dig. Du har selv det fulde ansvar, du er selv nøglen

til forandring - og du har alle muligheder. Så: Kys
funktionærmentaliteten farvel Udfordr din udholdenhed Find dit
indre drive Nå dine mål Soulaima Gourani deler i denne bog ærligt
og inspirerende ud af sin egen historie og egne erfaringer - krydret

med skarpe meninger om fremtiden,succes, den enkeltes
konkurrenceevne, viljestyrke, ansvar og udholdenhed. Det handler
om at finde mod til livet, turde sætte ambitiøse mål (og sige dem
højt), bryde ud af komfortzonen, vælge vejen til succes og arbejde
benhårdt på at nå i mål. Om forfatteren: Soulaima Gourani er



iværksætter, virksomhedskonsulent, efterspurgt foredragsholder og
Young Global Leader. Blev 2013 kåret som en af 20 Nordic Thinkers
af Nordic Business Forum. Kåret i 2014 som 40 under 40 European

young leaders. Sover med skoene på.
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