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Når kvinder forhandler Malene Rix Hent PDF Kvinder er dygtige forhandlere – de ved det bare ikke. At få en
hverdag til at hænge sammen med job, familie, fritidsinteresser og venner kræver, at man laver mange og

gode aftaler, og derfor har kvinder stor erfaring med forhandling.

Malene Rix er selvstændig rådgiver og underviser i forhandling. Hun vil med bogen skærpe kvinders
opmærksomhed på egne forhandlingsevner og give gode råd til, hvordan de kan blive endnu dygtigere. Hun

opfordrer kvinder til at bruge deres forhandlingsteknikker bevidst og strategisk, så også de svære
forhandlinger bliver konstruktive og udbytterige. Det kan være lønforhandlingen, hvor forskning viser, at
kvinder ofte møder større modstand end mænd, og derfor oplever disse situationer som særligt udfordrende.
Det kan være i forhandlingen om balancen mellem arbejds- og privatliv, hvor meget er på spil, og følelserne

blander sig. Ved at opdage forhandling som disciplin og træne de teknikker der virker, kan denne
kommunikationsform blive et uvurderligt redskab til at håndtere en lang række udfordringer, både privat og

på arbejdspladsen.

Når kvinder forhandler indeholder ny viden om køn og forhandling, konkrete værktøjer, øvelser og mange
eksempler og historier.
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