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MIG A/S Charlotte Mandrup Hent PDF OM BOGEN Er du træt af ikke selv at styre din tid? Har du fået nok
af at sælge din sjæl til virksomheder og chefer? Trænger du til at bruge dine kræfter og din erfaring på andet
og mere end at skabe indtjening til virksomhedens ejere? Især når vi rammer midten af livet, ønsker vi at
bruge det anderledes. Vi vil selv bestemme over vores tid, og vi gider ikke længere chefer, der ikke er
dygtigere end os selv. Vi vil arbejde på en måde, hvor vi kan tjene vores løn uden at sælge ud af os selv.
Bogen tager dig ved hånden, trin for trin, på vejen til dit eget MIG A/S og hjælper dig med at tage kontrol

over dit arbejdsliv og skabe det liv, du ønsker dig. ”MIG A/S burde være obligatorisk pensum for alle over 45
– vi har nemlig kun ét liv, og det skal vi leve fuldt og rigtigt. Også når vi går på job.” Line Baun Danielsen
BOGEN BESTÅR AF FIRE DELE 1. Værdiskiftet: Vi starter med at kigge på, hvordan vores forhold til

jobbet har ændret sig. Måske er vi i de tidlige stadier af en blodløs arbejdsrevolution, hvor vi gør op med den
betydning, jobbet har fået i vores liv. For mange er jobbet blevet familie, identitet og selve meningen med
livet. Vi er (igen) blevet slaver, men ikke i storbondens sold eller ved samlebåndet, men netop i måden,

hvorpå vi forholder os til jobbet. Samtidig er vi midt i et opgør med uetisk ledelse, herunder den grådighed,
der udmøntes i de vanvittige lønninger, nogle topledere får. 2. Vilkårene: Som lønmodtagere får vi ofte gjort
virksomhederne til noget, de ikke er, og vi glemmer at de strukturer, processer og ofte kulturtræk, der hersker,
stammer fra militæret og sportsverdenen, og at vores forhold til virksomheden er en juridisk kontrakt og en

økonomisk aftale. Denne del af bogen giver et bud på, hvordan vi kan trives under disse vilkår. 3.
Mulighederne: Den tredje del af bogen undersøger, hvilke muligheder der åbner sig med teknologien, gig-
økonomien og ja – din alder. Teknologien gør det muligt at arbejde hjemmefra, gig-økonomien betyder, at vi
har flere muligheder for at vælge forskellige aftaler med virksomheder, og alderen – altså at vi har været på
arbejdsmarkedet i mere end 15 år – har givet os erfaringer og kompetencer. 4. Mig A/S: Dette er bogens
største del. Her forklarer jeg, hvordan du kan opbygge din egen forretning, også selvom du fortsat er

lønmodtager. Det er en praktisk vejledning til, hvordan du finder dit ”hvorfor”, som er kernen og stjernen i
din forretning, hvordan du laver strategi, definerer dit produkt og din målgruppe, og hvordan du håndterer de
kriser, der uundgåeligt vil opstå. CHARLOTTE MANDRUP er forfatter til en række bøger om ledelse og

arbejdsliv; herunder bestselleren Mindfulness i hverdagen. Andre titler omfatter bl.a. Frihedens disciplin og
Vær professionel. I mere end 25 år har Charlotte rådgivet ledere om eksistentielle og mentale udfordringer.

Hun har lært hundredevis af ledere at meditere og holdt foredrag om mental disciplin for endnu flere.
Charlotte har taget sin egen medicin og formet sin 3. karriere, så hun et par dage om ugen rådgiver klienter i

Hellerup og resten af tiden fordyber sig i naturen ved Vejle fjord og forfatteriet, som senest har givet
bestseller-status på Amazon.
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