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Et beskidt job Pierre Lemaitre Hent PDF ET BESKIDT JOB er en spændingsroman, skrevet med Pierre
Lemaitres velkendte sans for det groteske og humoristiske, tilsat en skarp kritik af det moderne arbejdsliv og

nutidens ledelsesmetoder.

57-åriges Alain Delambre er arbejdsløs på fjerde år efter at have været HR-chef i en stor virksomhed. Han er
midt i sit livs nedtur, økonomisk, socialt og menneskeligt, og villig til at gå meget langt for at skaffe sig et
ordenligt job. En dag svarer han på et jobopslag og ender som en af fire kandidater, som går videre. Næste
runde i jobsøgningen er en praktisk HR-opgave, som organiseres som en gidseltagning blandt fem ledere.

Kandidaterne skal under "gidselstagningen" via et skjult kamera vurdere, hvem af lederne der vil være bedst
egnet til at gennemføre en stor fyringsrunde. Alain accepterer dette usmagelige set-up og forbereder sig med
stort engagement. Men måske går han lidt for vidt … Aldrig har det været sværere at skaffe sig et godt job.
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