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Synopsis og fokus: Nye tider kræver ny tænkning
Vi oplever en turbulent tid, hvor de økonomiske udsigter er noget uklare. I krisetider gælder det om
ikke at spare på udvikling og uddannelse, men om at vi sætter virksomhedens behov først, når vi
træffer beslutning om uddannelse. Med andre ord skal vi tage udgangspunkt i aktuelle, konkrete
forretningsmæssige behov for viden og færdigheder, for derved kommer virksomheden stærkest ud
af krisen.
Det er i spændingsfeltet mellem virksomheden og medarbejderne, at resultaterne skabes: Ved at
identificere og udnytte dét talent, som allerede er tilstede i virksomheden, men som ikke udnyttes til
fulde. Netop denne disciplin er mit fokus og går hånd-i-hånd med mine evner som coach og
sparringspartner. Mit fokus er, at resultaterne skal kunne ses både i virksomheden og hos
medarbejderen selv.
Mine kompetencer spænder bredt indenfor en række forretningsmæssige områder, som i
kombination med mine mange års erfaring i topledelsen fra dansk og internationalt erhvervsliv
skaber min platform og forståelse for de faktorer, som gør sig gældende for succes og størst udbytte i
sammenspillet mellem virksomheden på den ene side og medarbejderen på den anden side.
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