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Forskningens Døgn  
er en landsdækkende  
videnskabsfestival der  

finder sted hvert år i uge 17.

Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet er initiativtager  

til Forskningens Døgn

GRATIS

foredrag

Indbydelse til 2 foredrag  
i forbindelse med Forskningens Døgn

Afholdes i Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
 

 

Forskningens Døgn har til formål at:

·      Hylde forskningens helt grundlæggende element af ”nysgerrighed”

·      Etablere mødesteder for forskere og befolkning

·      Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse 
 samfundets udfordringer

·      Inddrage borgerne i forskning og skabe flere  relationer mellem 
 samfund og forskere
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Mandag 25/4 2016 kl. 17.30 – 18.30

Strategi – nem at lave, svær at realisere 
Hvordan går det med strategiarbejdet i danske virksomheder? 

Har virksomhederne det rette fokus? Oplever mellemlederne og 
toplederne de samme strategiske udfordringer? Og hvordan opfatter 
 medarbejderne det strategiske arbejde?

Det strategiske arbejde i virksomheder er udfordret fra flere sider.  
Fokus i strategierne skal både være på effektivitet, kunder og innovation. 
Det kræver meget forskellige problemløsningstilgange, som udfordrer  
danske virksomheder. Det er ikke nok at have en god strategi, den skal 
også implementeres!

Det kræver handlekraft og en organisationskultur, der kan  gennemføre 
strategien. At arbejde med strategi er en kompleks udfordring og 
 involverer mange forskellige aktører i og omkring organisationen.  
Dette arbejde undervurderes af mange virksomheder, og det har alvorlige 
konsekvenser til følge – strategien bliver ikke implementeret!

Foredragsholdere

JENS HOLMGREN, LEKTOR, CAND.OECON., PH.D.

Jens underviser og forsker i strategi og ledelse på 
Aarhus BSS ved Aarhus Univer sitet. Jens har en 
baggrund som HR-chef i VKR Gruppen og som 
udviklingschef i CfL, Center for Ledelse. Han forsker 
inden for ledelse af strategiske processer, herunder 
implementering af ny teknologi (ICT) i  for skellige offentlige og private 
virksomheder. Han beskæftiger sig også med implemen tering og måling 
af virksomheders sociale ansvar (CSR).

OLE FRIIS, LEKTOR, CAND.MERC., PH.D.

Ole underviser og forsker i strategi og led– else på Aarhus BSS ved   
Aarhus Universitet. Oles forskning omhandler virksomheders evne til  
både at udarbejde og eksekvere strategi. Ole har en baggrund som 
uddan nelseschef i Kvik Køkkener og som udvik lingskonsulent i Ankerhus.

Klik her for tilmelding til dette foredrag
Arrangementerne er åbent for alle, men for at sikre tilstrækkelige pladser, 
er forhåndstilmelding meget velkommen på: hcl@hclconsulting.dk

Torsdag 28/4 2016 kl. 17.00 – 18.00

Tre måder at tænke strategisk ledelse
De Formaterer Vore Hjerner!

Nye forretningsmodeller i gamle virksomheder.

Hvad betyder det at lede strategisk? Og kan man overhovedet kalde sig 
leder, hvis man ikke har nogen strategi? Efter finanskrisen er det lidt  
som om langsigtet strategisk ledelse er forsvundet, erstattet af et mere 
kortsigtet fokus på omkostninger og bundlinje. En nylig international 
under søgelse viser  for eksempel, at mindre end halv delen af større  
virksomheder i dag bruger strategisk planlægning.

Foredragsholder

KRISTIAN J. SUND er Lektor i strategi og organi-
sation ved Roskilde  Universitet. Han har tidligere 
været tilknyttet en række internationale univer-
siteter i både England og Schweiz. Han har været 
involveret i lederuddannelse i over ti år, både som 
underviser og som direktør for flere MBA uddan-
nelser. Kristians forskning fokuserer på de kognitive 
sider af ledelse og innovation, og er blevet anvendt 
i flere service industrier, herunder postsektoren og 
rejsebranchen. Kristian har  forfattet og redigeret  
seks bøger samt en lang række af artikler.  
Kristian er Dr. Scient. Oecon. fra Universitet i Lausanne i Schweiz.

Læs mere på  
http://forsk.dk

Klik her for tilmelding til dette foredrag
Arrangementerne er åbent for alle, men for at sikre tilstrækkelige pladser, 
er forhåndstilmelding meget velkommen på: hcl@hclconsulting.dk
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A journey of a thousand 
miles begins with  

a single step
-Lao Tzu
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Henrik Clausen Consulting er en enmandsejet virksomhed  
med rødder i søfarten og offshore vind.

Med en skibsføreruddannelse i bagagen og gennem mit arbejde til søs og til  
lands har jeg en solid baggrund i, hvordan ledelsessystemer påvirker en virksomhed.

Ledelsessystemer

Jeg tilbyder rådgivning og auditering indenfor følgende ledelsessystemer:

• ISO9001 – Kvalitetsledelsessystemet

• ISO14001 – Miljøledelsessystemet

• OHSAS18001 – Arbejdsmiljøledelsessystemet

• ISM Code – International Safety Management Code
 (International Management Code for the safe Operation of Ships and for Pollution  
 Prevention)

Mangler i hjælp til jeres interne audit eller audit af leverandører, supporterer jeg gerne  
jeres eksisterende team, eller stiller et program op sammen med jer.

Nødberedskab

Derudover tilbyder jeg rådgivning omkring virksomhedens 2. linje beredskab.

Er virksomheden rustet til at blive rystet?

• Det er vigtigt at have styr på, hvordan intern og ekstern kommunikation håndteres, og af hvem:

- Hvem underretter myndigheder og eventuelt pårørende?

- Hvordan håndteres pressen?

- Hvordan håndteres kunden?

• Hvem har overblikket, når det gælder:

- Har vi afholdt øvelser, eller burde vi overveje at gøre det?

- Lærer vi af vores øvelser eller de situationer, hvor det tidligere er gået galt?

• Har vi risikovurderet de aktiviteter, virksomheden er involveret i og måske forudset  
 nogle af de ting, der kan gå galt?

Jeg tilbyder gennemgang af jeres eksisterende nødberedskab og kommer med forbedringsforslag, 
eller jeg kan hjælpe jer med at bygge jeres nødberedskab op fra grunden.

Mindre virksomheder

For virksomheder der ikke anvender diverse ledelsessystemer, gælder den almindelige 
 arbejdsmiljølovgivning også. For disse virksomheders vedkommende, hjælper jeg  
virksomheden med de grundlæggende elementer omkring arbejdsmiljøet. 

Arbejdspladsvurdering (APV), arbejdspladsbrugsanvisninger, årlige arbejdsmiljødrøftelser og 
 arbejdsmiljømøder. Disse elementer er kernen i at virksomheden kan levere et sikkert produkt.  
Fra tegnebordet til selve udførelsen af varen eller servicen og hermed sikre at alle  
medarbejdere kommer sikkert hjem hver dag.

Med venlig hilsen

Henrik Clausen, Ejer og Direktør
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