DIZRUPT BOARD

DER ER MASSER AF FORNUFT I AT HAVE EN
BESTYRELSE – MEN DET VIGTIGSTE ER AT
LEDE OG UDVIKLE VIRKSOMHEDEN.
InSourze er fortaler for, at der er en kompetent bestyrelse i alle virksomheder med en vis aktivitet. Dette som
en del af den overordnede ledelse af virksomheden,
som både består af bestyrelses og ledelse.
Derfor hjælper vi virksomheder med at få den rigtige
ledelsesstruktur og de rigtige ledelseskompetencer på
plads – både i bestyrelse og ledelse. Vi sammensætter
bestyrelser, vi uddanner og udvikler dem, og vi sidder
selv i bestyrelser.

DIZRUPT BOARD – UNDGÅ AT ANDRE
BESTEMMER JERES FREMTID: SKAB DEN SELV!
”Disruption” er et nyt fænomen, som handler om at
nedbryde det eksisterende og skabe nyt. Flere brancher har været udsat for betydelige forandringer - spørgsmålet er: hvilken branche, bliver den næste?
Vi introducerer derfor Dizrupt Board, som et nyt initiativ, hvor vi opretter et board bestående af erfarne konsulenter og studerende med henblik på at ruske jeres
virksomhed indefra, så I proaktivt imødegår negativ
indflydelse fra forandringer i jeres branche.
Eksempelvis vil Dizrupt Board’et lede efter svagheder
og trusler, og derefter komme med et konkret bud på
hvordan din virksomhed kan imødekommende disse.
Herefter skabes en plan for udvikling.
Arbejdet foregår efter et fastlagt koncept, så I opnår
et maksimalt udbytte. Vi tilbyder 3 faste versioner af
koncepter, med mulighed for at tilpasse til netop jeres
behov.

DIZRUPT SNAP SHOT

DIZRUPT RESEARCH

DIZRUPT CONTINUANCE

Et Dizrupt Board udvælges efter opgaven og et Dizrupt Board Meeting
afholdes, hvor deltagerne vil bidrage
med deres analyse, holdninger og
ideer. Endvidere får repræsentanter fra virksomheden svar på sine
spørgsmål.

Et Dizrupt Board udvælges efter opgaven og delopgaver delegeres til de
enkelte personer i boarded.
Disse foretager analyser af forskellig
art, og fordyber sig i delopgaven.
Et Dizrupt Board Meeting afholdes, hvor deltagerne vil bidrage med
deres analyse, holdninger og ideer.
Endvidere får repræsentanter fra
virksomheden svar på sine spørgsmål.

Et Dizrupt Board udvælges efter opgaven og et initialt møde med virksomheden sættes op.
På mødet skabes gensidig kendskab
og relation og opgaven uddybes.
Der afholdes efterfølgende et fast
antal Dizrupt Board Meetings med
1-3 måneders mellemrum. Der arbejdes med opgaven både på og imellem møderne.
På alle møder deltager repræsentanter fra virksomheden.

Kontakt os for et uforpligtende møde på info@insourze.com eller tel 3049 2272.
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