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Når jobbet forlader een Jan Lindhardt Hent PDF Forlaget skriver: Når jobbet forlader een stiller skarpt på de
eksistentielle kriser i arbejdslivet. I hvilken skikkelse støder vi ind i dem? Hvad gør de ved os? Og hvordan

lever vi med dem?

Det er et emne, der ikke bliver talt om, skønt mange har erfaret det på egen krop. Men tænk, hvis det var lige
så naturligt at tale om ens faglige livsforhold som om arbejdsmiljø. Det ville føre til en anerkendelse af, at
meningsløshed, træthed, smerte og ligegyldighed ikke er sygdomme, men naturlige tilstande at opleve i
arbejdslivet. Bogen har som mål at bryde tavsheden og er samtidig et stille opgør med megen af den

management- og terapeuttænkning, der florerer i erhvervslivet.

På baggrund af samtaler med mennesker, der har nået toppen inden for deres felt, men også har måttet kæmpe
både med omgivelserne og sig selv, søger bogen at indkredse forholdet mellem menneske og arbejde - det

´faglige livsforhold´.
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