
Afdelingens 

scrapbog



Kan du huske din sidste ferie?

Kan du huske, hvor hyggeligt 

det er at sidde og kigge på ferie billeder?

Eller måske fra den sidste store 

begivenhed i familien?

Hvorfor ikke lave en scrapbog/fotoalbum 

til afdelingen?

En samling af foto – episoder – historier –

succes’er  nøgletal – og meget mere, 

hvor du som leder holder fast i afdelingens hvor du som leder holder fast i afdelingens 

egen historier, resultater og andet godt.

Måske kan du bruge bogen når du skal 

indsluse nye medarbejdere.

Måske er det bogen du sender i pdf-format

forud for din samtale med din nye chef.

Måske er det bogen, som du giver din 

medarbejdere som opgave at være med til

at skrive.



Om os

Anne er vores 

uundværlige 

it superhjælper.

Hun har altid overskud 

og er kreativ.
Bente har sans for kunder. 

Salg, relationer og 

stort overblik. Vores

Carsten kan sørge for

at enhver kunde får

et præcist og fagligt

Dan spreder glæde

både internt og eksternt.

Kunderne elsker et

besøg og henviser gerne

til nye kunder.

stort overblik. Vores

kunder er godt tjent.

et præcist og fagligt

godt råd.

Erik er vores mand på 

farten. Han kommer altid 

hjem med ny inspiration til os alle.

Ditte styrer og guider.

Mest giver hun roser

og smukke ord.

Vores dygtige samarbejds-

partnere.



Vores historie

Afdelingen udspringer af en fusion. To afdelinger, der i

forvejen fungerede fantastisk.

Alligevel fandt vi i fællesskab frem til, at vi ville kunne supplere

hinanden fantastisk.

Ude og hjemme – har vi beriget hinanden med ideer, kunder,

materialer og meget mere.materialer og meget mere.

Det der startede med salg af løsninger, er blevet til et

væksthus for virksomhedsudvikling. Et sted hvor andre

virksomheder søger nye kvantespring.



Vores motto

Det har vi ikke helt fundet endnu. Men en af kandidaterne er:

Vi er fan af vores kunder!



Skøre episoder og andet sjovt

Vi tog på konference

og fik mange faglige input.

Men der blev også plads

til sol og badedyr.

Til årets idrætsdag stod vi

klar. Denne gang genvandt vi klar. Denne gang genvandt vi 

æren og pokalen.

Ditte havde lånt et stort sommerhus

ved Vesterhavet. Vi gik 12 km med

walk and talk.  Alle fik snakket sammen

om ikke andet så om vabler…



Succes’er

Erik og Bente fik sammen skabt et helt nyt og banebrydende koncept

for en af vores mest loyale kunder. Det førte til at kunden kunne markere

sig på den globale scene – og fik skabt omtale i både lokale og globale

medier.

Europæsik mesterskab – intet mindre. Fra idé til implementering.

Alle kom i mål på samme tid – og ikke mindst var der mindstAlle kom i mål på samme tid – og ikke mindst var der mindst

5 præmier for milepæle, der var exceptionelle.



Vision, mission, værdier og kultur

Vi ønsker at bidrage til, at der skabes arbejdspladser i Danmark

og på verdensplan 

•hvor medarbejdere får mulighed for at udvikle sig og give meningsfulde bidrag 

•hvor medarbejdere kan bidrage til en fredeligere verden

•hvor vi udvikler løsninger, der understøtter en miljøvenlig forretningsudvikling



Nøgletal

Gennemløbstid

1980-2010
Kundeloyalitet

1980-2010

Kundeservice

gennemsnit

Innovationsratio

ift konkurrenter

20101980-2010 1980-2010 gennemsnit

1980-2010

Ditte’s hund

Vandt guld i 2009

Indtjening

1980-2010

2010
Vi plejer at ligge i top

Vi er næsten i mål


