PITSTOPLEADERSHIP
Vi leder jer til fælles mål
og bedre resultater

AKK Industri ApS - Pit Stop Leadership ser vores udfordringer
Normalt ville Klaus B. Poulsen, direktør for AKK Industri ApS, ikke tage hvem som helst ind, bare
fordi vedkommende skrev en mail eller ringede op. Alligevel var der et eller andet, som gjorde at
han i sin tid lukkede dørene op for Finn Gregersen, ejer af Pit Stop Leadership.
”Jeg var i en presset situation og tænkte, at måske han kunne hjælpe os med nogle bestemte
opgaver.”, siger Klaus B. Poulsen om sin beslutning.
Vi fik sat ind på flere områder
”Det triggede os at den forretning han selv har haft meget ligner den, vi har. Der kunne jeg godt
mærke, at han så nogle af de samme udfordringer, som vi så.”
Klaus B. Poulsen lægger ikke skjul på, at han i høj grad er driftsorienteret og i det daglige fokuserer
sin energi på salg og udvikling. Det samme gælder for hans to partnere, som efter en kort
introduktion til Pit Stop Leadership var hurtige til at gribe muligheden.
”Med Pit Stop Leadership kunne vi få styr på nogle af de ting, der haltede lidt i hverdagen. For når
vi alle tre har mest fokus på driften, så bliver nogle af de andre opgaver uvægerligt skubbet i anden
række.”
Jeg overlod opgaven 100 % til Pit Stop Leadership
”I den periode, hvor Finn kom ind i billedet, vækstede vi meget kraftigt, så vi stod og skulle ansætte
nogle flere dygtige medarbejdere. Her var det bestemt ikke uvæsentligt, at vi fik de helt rigtige folk
til stillingen. Jeg overlod rekrutteringsopgave 100 % til Finn.”, fortæller Klaus B. Poulsen.
Pit Stop Leadership stod for alt fra at skrive jobannoncerne til at indkalde kandidater til samtale og
teste dem, der var interessante. I sidste ende stod AKK Industri ApS tilbage med to dygtige folk, en
kvalitetschef og en produktionschef. Klaus B. Poulsen er yderst tilfreds med hele forløbet.
Personale- og projektledelse
AKK Industri ApS stod samtidig overfor at skulle flytte til nye lokaler. I den forbindelse brugte de
Pit Stop Leadership som tovholder på alt, der havde at gøre med miljø, både i de nye lokaler og i
de gamle. Fokus var på at få alt til at gå op i en højere enhed:
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”Det er vigtigt at have en, der kan finde ud af hvem, der gør hvad, og hvornår ting skal være
færdige og følger op. De fleste virksomheder har selv funktionærer til at udføre opgaverne, men at
have en, som har overblikket, det er afgørende. Projektledelsen er Finn bare rigtig god til.”
Faktisk har Finn Gregersen håndteret mange af de opgaver, som en virksomheds direktør under
andre omstændigheder vil have ansvaret for. Hos AKK Industri ApS har man da også tidligere
forsøgt at ansætte en direktør til netop disse opgaver. Desværre kom de ikke i mål med den
løsning. Det gjorde de til gengæld med samarbejdet med Pit Stop Leadership:
”Vi har selvfølgelig brugt ham som sparringspartner i ledergruppen. Men vi har også brugt ham til
at få noget af det på plads, som vi ikke selv har fundet tiden til. Finn har hjulpet os meget på HRområdet. Det er ren og skær struktur, og det er hele vejen rundt.”
Vi er meget tilfredse
For Klaus B. Poulsen er det let at finde fordelene ved at vælge Pit Stop Leadership. Faktisk ser han
evnen til at se ud over sine egne ideer som en af de helt store forcer hos Finn Gregersen:
”Finn er ligetil og vældigt behagelig at arbejde sammen med. Han kom med mange tanker og en
meget favnende tilgang til personaleopgaverne. Jeg er jo ikke ekspert, men kendte min
organisation godt. Vi var begge lydhøre og blev i sidste ende enige om, at folks ansvarsområder
skulle stå ret skarpt uden for mange overlap. Jeg kan godt lide, at han sagtens kunne sadle om og
finde den helt rigtige løsning.”
Det der gør samarbejdet ekstra attraktivt er, at Klaus B. Poulsen altid ved, at Finn Gregersen
leverer varen:
”Når du har din egen virksomhed, så skal du bevise noget, og han leverer - hver gang. Faktisk har vi
allerede valgt at lave en ny aftale med Finn. Vi er meget tilfredse med ham, det er helt sikkert.”

Opgaven var mere omfattende end beskrevet i ovenstående artikel.
Kontakt derfor PITSTOPLEADERSHIP, hvis du ønsker at høre mere
om den løste opgave hos AKK Industri ApS - og se hele referencen.
Finn Gregersen, mobil 2115 6875
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