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Tag kontakt Birgitte Sally Hent PDF Forlaget skriver: Reception forude! Og du er allerede træt ved tanken!
Receptioner kræver nemlig, at man er god til at tage kontakt til andre, måske fremmede, mennesker. MEN du
bør tage en dyb indånding og kaste dig ud i at tage kontakt. For helt grundlæggende gør smalltalk vores
arbejdsliv bedre. Den gode leder, den gode projektleder og den gode kollega, der evner at smalltalke, sørger
faktisk for at binde arbejdsdagen og virksomheden bedre sammen. Ligesom den gode smalltalker, man talte
med til sidste reception, måske er den man kommer først i tanke om, når man skal finde nye
samarbejdspartnere.
Smalltalk er et socialt bindemiddel, der gør det muligt også at tale sammen om seriøse og vigtige emner senere. Mange mennesker er bange for at virke banale, og derfor kan smalltalk virke som til en uoverskuelig
opgave. Men i et arbejdsliv, hvor vi skal samarbejde, skabe netværk, sælge og dele viden, er smalltalk en
nødvendig kompetence - og en trædesten til alt det vigtige.
Tag kontakt - Guide til smalltalk giver dig viden om, hvad smalltalk er, og hvem du er som smalltalker. Du får
baggrund og viden - og ikke mindst: en række værktøjer til at blive bedre til at smalltalke. Find ud af, hvilken
persontype du er - og tilpas din smalltalk efter det. Og identificér dine ømme tæer i kommunikationen: Er du
en FBI-agent (sådan en, som pumper løs med et arsenal af spørgsmål, så andre føler sig i forhør)? Er du en
Trumfer (sådan en, som altid er lidt klogere, lidt hurtigere og lidt mere interessant)? Eller måske er du
Rådgiveren (sådan en, som har et væld af løsninger på andres problemer)? Eller måske en helt anden af de
otte typer, der skal arbejde lidt med deres smalltalk.
Birgitte Sallys bog giver enhver hjælp til identificere, hvad man helt personligt får ud af smalltalk på sit
arbejde - og hvilken rolle man indtager. Og med den viden kan man bruge værktøjerne i bogen til helt
konkret at forbedre sin smalltalk - og dermed blive bedre til at være leder, projektleder eller kollega. Og sikke
da en pæn bluse du har på? Hvor mon du har købt den?
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måske er den man kommer først i tanke om, når man skal finde nye
samarbejdspartnere.
Smalltalk er et socialt bindemiddel, der gør det muligt også at tale
sammen om seriøse og vigtige emner - senere. Mange mennesker er
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