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Strategiarbejdet skal demokratiseres og gentænkes, hvis det skal blive til andet end et årligt teater. Så kontante
er ordene fra Lars Bo Hansen, der har skrevet Strategi der virker, en bog om, hvordan man får strategier til at
virke. Der er mange eksempler på virksomheder, der per rutine og pligt årligt opfører strategiteateret, hvor der
tales vision, mission og mål, uden at de involverede reelt tror på, at det fører til forandring og bedre
forretningsresultater. På grund af mange nyttesløse og demotiverende strategiprocesser med for meget snak og
for meget isvand er strategiprocessen blevet noget, der skal overstås. Men sådan behøver det ikke være. Lars
Bo Hansen beskriver som alternativ et strategiarbejde som en organisk proces – hvor man på én gang har
fokus på både korte og langt sigt. Drift og strategi skal flyde sammen og blive til det, vi går og gør.
Medarbejdere og ledelse drøfter åbent de forskellige strategiske muligheder. Beslutningen er stadig ledelsens,
men medarbejderinvolveringen er høj og sikrer, at strategien også bliver til noget. Helt konkret er der fem
arbejdsområder i strategiarbejdet, og Lars Bo Hansen tager med Strategi der virker læseren i hånden hele
vejen.
Han antager, at læseren er den, der ved mest om sin egen virksomhed, men stiller spørgsmålene og oplister,
hvilke analyser der skal til hvornår, viser, hvilke tal der er nødvendige til hvad osv.

Lær også om LinkedIn, netværk & jobsamtalen God mad og rødvin er lige så godt som kosttilskud. Ehandlen
er den største gamechanger i hele den digitale omstilling af virksomheder og værdikæder, som konstant vil
udfordre alle der kæmper med at få deres produkter frem på indkøberens skærme og ned i forbrugerens
indkøbskurv. I al fald når det gælder om at få blodprocenten op. Der er skrevet af utal af artikler, som
omhandler tilgange, taktikker og strategier til netop denne variant. Kontrabande er et journalistisk
rådgivningsfirma. Kontrabande er et journalistisk rådgivningsfirma. I 2014 fik vi “National strategi for cyberog informationssikkerhed”, og Bjarne Corydon udtalte “Vi trykker enter – og så kører det. Dette er uden tvivl
den mest spillede variant af poker, hvor det ligeledes er den mest udbredte variant. Allerførst; tusinde tak for
nogle gode og konstruktive svar på den lille undersøgelse, jeg gennemførte sidste uge. Proces Support A/S er
en professionel samarbejdspartner indenfor strategi, marketing, HR og IT for mellemstore virksomheder fra
40+ medarbejdere.
Der er skrevet af utal af artikler, som omhandler tilgange, taktikker og strategier til netop denne variant. Den
bugter sig på begge sider af afspærringen, der slet ikke er lang nok. Du skal under uddannelsen arbejde med
dit eget Lean projekt, hvor du som minimum skal gennemføre værdistrømsanalyse, lave en plan over
forbedringstiltag og arbejde med Kaizen-tavlen. Sydfynske biavlerforeningers temadag i Søllinge
forsamlingshus i marts 2018 - om at lave egne dronninger. Lær også om LinkedIn, netværk & jobsamtalen
God mad og rødvin er lige så godt som kosttilskud. Leder du efter en effektiv slankekur der virker. NADA
øreakupunktur er en recovery og empowerment metode, som kan bruges ved afhængighed, psykiatriske
symptomer og personlig udvikling. Vi udvikler, konceptualiserer og producerer god journalistik, medier og
strategi. Dette er uden tvivl den mest spillede variant af poker, hvor det ligeledes er den mest udbredte
variant. Leder du efter en effektiv slankekur der virker.

