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website to see the unbelievable ebook to have.

Diensten-Marketing Christopher H. Lovelock 2011 Studieboek op hbo/wo-niveau.
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Gandhi Larry Collins 1983 Relaas over het einde van de Engelse macht in Brits-Indië en over de totstandkoming van de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947.
Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en
keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de
manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
De strateeg Cynthia Montgomery 2012-05-29 Montgomery biedt een nieuw perspectief op strategie en op de onmisbare rol van de leider. Zij laat zien dat strategie niet vooral iets is om de concurrentie te slim
af te zijn, maar ook het sterkste middel van een leider om zijn bedrijf vorm te geven. In de kern ervan liggen de fundamentele beslissingen die een leider voortdurend moet nemen over wat zijn bedrijf is en
waarom en voor wie het ertoe doet. Er bestaat voor een bedrijf niets belangrijkers. In De strateeg leert Montgomery de lezer hoe hij de vaardigheden en gevoeligheden kan ontwikkelen die nodig zijn voor een
levende strategie en werkelijk leiderschap. Er bestaat geen ander boek waarin leiderschap en strategie op zo'n uitdagende, intrigerende en inspirerende manier met elkaar worden verbonden.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Van Peking Naar Parijs Per Auto Luigi En Borghese Scipione Sc Barzini 2007-04-01
Haines San Mateo County Criss-cross Directory 2006
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein
vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik
Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en
de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Het geheim van de vreugde Alice Malsenior Walker 1992 Het levensverhaal van een Afrikaanse vrouw die zich onderwierp aan de rite van de besnijdenis (cliterodectomie).
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