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ÄNTLIGEN EN BOK SOM FÖRÄNDRAR SYNEN PÅ
ARBETSPLATSEN.

Att få arbeta på en modern arbetsplats borde vara en självklarhet för
alla då vi lever och verkar mitt i ett modernt och kunskapsintensivt

informationssamhälle.
I sin nya bok Talangfabriken har affärspsykologen Jan Blomström
siktet inställt på alla medarbetare som vill vara med och bidra till en
attraktiv och modern arbetsplats. Han har skapat en bok som helt och
hållet förändrar synen på våra arbetsplatser. Jobbet är inte längre bara
är en födkrok, utan en personlighetsskapande del av var och ens liv
där alla sorters talanger får utvecklas och växa sig starka, både som

yrkespersoner och som individer.

Som läsare få du en slagfärdig inspiration över en attraktiv
arbetsplats anpassad till vår moderna situation. Men också konkreta

verktyg att själv kunna påverka din egen arbetssituation i den
generationsväxling som arbetsmarknaden genomgår. En omställning
som på många sätt utmanar givna sanningar om vad som är rätt och
riktigt på arbetsplatsen. Moderna medarbetare behöver helt enkelt
andra förutsättningar för att komma till sin rätt. Blomströms

bakgrund som psykologspecialist borgar dessutom för en komplex
vetenskapsgrund bakom beskrivningen av Talangfabriken, den

moderna arbetsplatsen.
"Oavsett om dina funderingar rör framtidens arbetsmarknad eller hur



du själv ska utvecklas på jobbet, vågar jag påstå att du borde läsa den
här boken"

Carl-Oskar Bohlin, Riksdagsledamot

OM FÖRFATTAREN
Jan Blomström är bruksgrabben som gick vägen över att bli
neuropsykologspecialist och vidare till den kvalificerade

affärspsykolog som han är verksam som idag. Genom författande,
föreläsningar och konsulttjänster förmedlar och implementerar Jan

effektiva modeller för nästa generations arbetsmarknad.

OM FÖRLAGET
Prolead förlag startades 2010 och har utgivning av kvalitativa och
snabblästa böcker som på enkelt & konkret sätt förmedlar och

inspirerar modernare läsare.
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