Læg en besked
efter tonen...
Distanceledelse & Virtuelt samarbejde

Tillid, videndeling, resultater
- skabt over afstande

OM PITSTOP MANAGEMENT

Hvis du skal lære noget,
skal du lave noget
I Pitstop Management fungerer vi i et netværk. Vi arbejder
ud fra et fælles ståsted kendetegnet ved åbenhed, dialog,
erfaring, sund fornuft samt faglige og pædagogiske kompetencer. Vi lægger vægt på at give plads til forskelle og
forskelligheder, og bringer gerne vores kompetencer og
os selv i spil til fordel for vores kunder.
Vores leverancer skabes altid i tæt dialog med dig som
kunde. Hvad enten du søger ny viden, ny motivation eller
veje til at skabe netop den forandring, der kan bane vejen
til den fremtidige situation, som du og din organisation
ønsker.
Vi har opbygget specialviden og erfaring i ledelse på distance og virtuelt samarbejde siden vores første kurser tilbage i 2009.

Vi baserer os på forskning, teori og på den indsigt og
forståelse for praksis, vi gennem mange års samarbejde
har oparbejdet. Vi arbejder med danske og internationale
organisationer, og kan levere på både dansk, skandinavisk
og engelsk.
Et stærkt og forpligtigende partnerskab med vores
kunder, er vejen til at skabe bæredygtige forandringer.
Derfor ønsker vi, at vi arbejder med jeres egne cases, når vi
går sammen om at skabe udvikling.
En organisation består af de mennesker, der er i organisationen. Derfor skabes udvikling, når mennesker samarbejder – det udvikler både den enkelte, fællesskabet og
organisationskulturen.

UDVIKLING AF OVERSKUD
Sådan skaber vi succes for vores kunder
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Just-in-time
Just-enough

&

Pitstop er aktive pauser, hvor viden, værktøjer, træning
og refleksion er på dagsordnen.
Vi stræber gennem vores aktiviteter efter at give dig
præcis, hvad der skal til, for at du kan styrke det der allerede virker, udnytte muligheder eller tackle aktuelle
problemer.
For at gøre samarbejdet med jer lønsomt og målrettet,
arbejder vi ud fra en grundlæggende holdning , der hviler på en just-in-time & just-enough tankegang.
Just-in-time betyder, at vi skal levere, når du, dine kolleger eller dit team har behovet. Det betyder, at I ikke
skal implementere efter, men gøre det samtidig med, at
vi skaber læring.
Just-enough betyder, at når vi har defineret, hvad I har
behov for, så er det netop det, I får – hverken mere eller
mindre.

Viden, inspiration og undervisning
via:
Kurser på halve eller hele dage, hvor vi integrerer jeres cases med vores metoder
Foredrag af 1-3 timers varighed med deltagerinvolvering
Lær-selv pakker med audio eller videopodcast, artikler, logbøger og opgaver
1:1 sparring og rådgivning ved face-2-face eller
virtuelle samtaler
Webinarer eller virtuelle sessioner

DISTANCELEDELSE &
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LEDELSE PÅ DISTANCEN

Er du tilstede eller
tilgængelig?
Ledelse og samarbejde har bevæget sig ind i nye vilkår.
Mange arbejder i dag ubundet af tid og sted i en helt eller
delvis virtuel organisation. Dette stiller helt særlige krav
til at du både som leder og som kollega kan skabe tætte
relationer på trods af afstande. Og det kræver, at du som
leder bliver oplevet som nærværende og aktivt kan bygge
broer mellem medarbejdere på flere lokationer.
Som leder, projektleder eller specialist må du i vidt omfang kunne erstatte tilstedeværelse og face-2-face møder
med tilgængelighed og nærvær via teknologier.

Distanceledelse er karakteriseret ved
at medarbejderne eller projektdeltagerne er placeret
på en anden lokation end lederen
at medarbejdere er placeret i lokale teams eller alene
på afstand af lederen
at deltagere og leder arbejder hjemmefra, på caféer,
rejser hos kunder eller leverandører

at arbejdet udføres på forskellige tider på skiftehold
eller i globale tidszoner
at der ikke er en såkaldt ’normal arbejdstid’
at samarbejde og kommunikation sker via IKT – informations- og kommunikationsteknologi

Meget ledelse er distanceledelse
En undersøgelse fra Lederne i september 2015 viser, at
32% af respondenterne/lederne har medarbejdere, placeret et andet sted i eller uden for landets grænser.

et ultimativt krav til tillid og undgåelse af social isolation,
er afgørende for at lykkes med at skabe produktivitet
gennem distanceledelse. (Lederne & Ledelseidag, 2015).

Som den største udfordring i ledelse på distancen udtrykker 78% af respondenterne, at det stiller større krav til
egen indsats i at skabe kultur på tværs af lokationer.

En international undersøgelse fra juli 2013, lavet af The
American Society of Training and Development konkluderede, at virtuelt arbejde enten vil stige eller blive på det
nuværende høje niveau i årene fremover.

Professor Henrik Holt Larsen fra Copenhagen Business
School fremhæver i forbindelse med undersøgelsen, at

(ASTD Research, 2013).
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LEDELSE PÅ DISTANCEN

Tillid mindsker
afstande
Distanceledelse handler om at skabe sammenhængskraft
i organisationer og teams. Det kan du lykkes med, når der
er positive relationer mellem dig og dem, du leder. Om du
har direkte eller indirekte ledelse, leder gennem netværk
eller som projektleder, må du kommunikere tillid i den virtuelle organisation.
Relationerne i et virtuelt miljø bliver let skrøbelige og sårbare. Det sker på grund af mangel på det samvær, som
kolleger har i et fysisk arbejdsmiljø.

I forskningen kaldes den tid, hvor man løbende registrerer
kolleger og samarbejdspartnere, for passiv face-time.
Passiv face-time mangler i det virtuelle samarbejde, og
det kan skabe kløfter i teamet og i relationerne. Der opstår
let ’dem-og-os’ attituder.
Forsøg har vist, at når vi mangler passiv face-time, danner
vi ubevidst negative holdninger til dem, vi er på afstand
af. Vi tolker dem, vi ikke ser, som ikke så hårdtarbejdende,
ikke så loyale eller betydningsfulde for organisationen,
som de kolleger vi er samplacerede med.

TILLIDSFORMLEN

(Kilde: Steve Tappin/Xinfu, 2013)

Om tillid
Vores arbejder er bl.a. inspireret af Thomas Tøths forskning ’Trustworthiness: Enabling global collaboration’,
(PhD fra CBS, 2014).

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE

Endvidere professor Kimberly Elsbach m. fl. ’Being there
matters’, (2010) samt Barbara Fredrickson: ”The Broaden-and-build-theory af positive emotions, 2004.
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KOMMUNIKATION PÅ DISTANCEN

Virtuelle møder
Når vi samtaler på distancen

Når du kommunikerer over distancer, må du via teknologier udøve social indflydelse. Via valg af de rette medier,
må du sikre fælles forståelse, mening og retning blandt de
medarbejdere, du har på forskellige lokationer.
Du må på den ene side skabe et tydeligt design for jeres
kommunikation, og på den anden side være fleksibel og
tilgængelig.
Dette skal påvirke holdninger, følelser, tænkning og adfærd med det mål at integrere den enkelte medarbejder
med andre og med teknologier.

Du kan anvende distributionsmedier, som du kan anvende til information.
Du kan anvende sociale medier, som du kan anvende til
kommunikation.
Du skal være bevidst om synkrone og asynkrone mediers
styrker og svagheder.
Den korte version er:
- Aldrig e-maile, hvis du kan ringe
- Aldrig ringe, hvis du kan video kommunikere
- Aldrig videokommunikere, hvis du kan mødes face-2face

VIRTUELLE MØDER, DER ENGARERER

Media Richness
‘Media Richness’ blev introduceret tilbage i slutningen af
1980’erne. Målet var undersøge, hvilke medier der blev
set som mest frugtbare i forhold til at samarbejde, løse
problemer og skabe kontakter.

3) mediets understøttelse af at skabe personligt fokus på,
hvad der kommunikeres
4) mulighed for og egnethed til at anvende eget modersmål.

Vurderingerne blev defineret ud fra værdifuldhed, der
byggede på:

Forfatternes citeres blandt andet for, at jo mere læring der
kan pumpes gennem et medie, jo rigere kan dette siges
at være.

1) mediets evne til at formidle flest mulig kommunikationstegn og attituder
2) mediets egnethed til at skabe hurtig feedback

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE

(Richard Daft, & Robert Lengel, 1986: Organizational
Information Requirements, Medias Richness and
Structural Design. Management Science)
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KOMMUNIKATION PÅ DISTANCEN

Organisationens
videnkapital
Viden og videndeling er en helt afgørende del af enhver
organisations daglige produktion.

Psykologiske og sociale processer kommer i spil, når virtuelle medarbejdere skal trække på hinandens viden.

Studier har vist, at den viden, der kan registreres, kodes,
lagres i traditionelle videndelings systemer, udgør en
meget lille del af en organisations samlede videnkapital.
Tavs viden udgør langt størstedelen af videnkapitalen.

Viden der efterspørges i virtuelle rum, bliver ikke så let tilgængelige, som når vi opsøger hinanden i det fysiske miljø. Også her gælder det: det er ikke teknologier, der afgør
dette – det er menneskelige relationer.

Tavs viden er individers personlige og faglige erfaringer og refleksioner. Og netop den viden er ofte det, der
adskiller virksomheder.

Virtuel videndeling
Undersøgelse har vist, at videndeling kan opstå, når vi
enten har sympati for hinanden eller formelt har brug for
hinanden til at løse vores opgaver. Studierne påpeger, at
vi hellere deler viden med den sympatiske, men mindre
kompetente end med geniet, som ingen kan holde ud.
(Kilder: Casciaro & Loba, 2005: Competent Jerks, Loveable Fools, and the formation of social networks. Harward
Business Review. Dansk version fra: Peter Holdt Christensen:
Mere videndeling, 2010).

DISTANCELEDELSE &
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MEDARBEJDERE PÅ DISTANCEN

Virtuelt teamwork
At være kollega på distancen
Virtuelle teams er en realitet for mange. I takt med omlægninger, effektiviseringer, digitalisering og globalisering spredes mange teams over flere fysiske arbejdspladser.
I kommunale organisationer gælder det mellem forvaltninger og institutioner og mellem institutionerne.
I regioner på fagsamarbejder mellem institutioner og
hospitaler.
I staten gennem omlægninger og udflytninger
Globale virksomheder arbejder 24/7 gennem flere
tidszoner
Regionale eller nationale i skiftehold, nogen arbejder
hjemme, hos kunder eller fungerer eksternt som freelancere eller hos samarbejdspartnere.

Virtuelle teams kan være velfungerende og effektive på
højde med samplacerede teams – og i nogle tilfælde endda være mere værdiskabende.
For at realisere den effektivitet og synergi, der ofte forventes af virtuelle teams, kræver det noget ekstra af den
enkelte medarbejder.
Du må som kollega i et helt eller delvis virtuelt team:
arbejde med din selvledelse
have fokus på kommunikation og relationer
være kulturelt bevidst og sensitiv
kommunikere tillid
være fortrolig med kommunikationsteknologier

Mangfoldighed styrker
Baseret på viden fra amerikanske undersøgelser sammensatte ISS koncernen i 2010 teams baseret på principper for
mangfoldighed. ISS definerede et mangfoldigt team som
en arbejdsgruppe, hvor der samtidigt maksimalt måtte
være 70% fra samme landegruppe, maksimalt 70% af
samme køn og maksimalt 70% fra samme generation.

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE

I undersøgelsen indgik 469 teams, hvoraf en fjerdedel opfyldte kravene til at kunne kaldes mangfoldige. Undersøgelsen viste, at mangfoldige teams tjente 3,7% mere til
firmaet end ikke-mangfoldige teams.
(Kilde: Elisabeth Plum: Samarbejde lokalt og globalt, 2013).
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MEDARBEJDERE PÅ DISTANCEN

Tager du på arbejde
- eller tager du arbejdet på?
Når du bliver ledet fra distancen

Distanceledelse stiller krav til medarbejderes selvledelse.
Når vi arbejder på forskellige steder på forskellige tider
i forskellige kulturer og med vores personlige forskelligheder, risikerer vi at blive alene.
Mange arbejder, hvor de er: på rejse, hjemme, på kontor,
i bilen, på caféer, hos partnere hos kunder. Dette stiller
store krav til kommunikation.
Virtuelle medarbejdere er i meget vidt omfang selvledende. Man reflekterer over sin situation, træffer beslutninger og handler ud fra forståelse af, hvad der er vigtigt
og hvad der er rigtigt.
Derfor er det vigtigt, at du, din leder og dine kolleger får
talt om jeres forventninger, jeres ansvar, mål og opgaver.
Og det er ligeså vigtigt, at I meget præcist aftaler, hvilke
møder I har hvornår, hvilke medier I anvender og hvornår
I er tilgængelige for hinanden.
Som medarbejder eller projektdeltager skal du have fokus
på kerneopgaven – din, din leders og dine kollegers.
Hvilket selvledelsesniveau er du på nu, hvilket skal du fremover være på?

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE

(Kilde: Sanina Kürstein: Ledelse af selvledelse, 2014).
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KLIPPEKORT

Direkte rådgivning i distanceledelse
og virtuelt samarbejde
Genkender du disse problemstillinger?

Med et Pitstop klippekort får du:

•

•

•
•
•

Langsom og ineffektiv kommunikation med dine
medarbejdere på distancen?
Manglende videndeling imellem virtuelle afdelinger?
Problemer med at få dine budskaber igennem og få
folk på andre lokationer til at tage ejerskab for det, I
er fælles om?
For meget silo-tænkning og for lidt synergi mellem
arbejdsstederne?

•
•

Hurtig tilgang til rådgivning på netop dine præmisser. Grib telefonen, log på Skype eller book et møde,
præcis når det passer dig.
Løsningsorienteret rådgivning med udgangspunkt
i din konkrete situation, hvor vi arbejder med de
problemer, du oplever som distanceleder.
En fast konsulent som sparringspartner og altid svar
på din henvendelse senest dagen efter, vi har modtaget den.

Spar

TEAM
RÅDGIVNING

Dette klippekort er tiltænkt dig, der
har brug for en fleksibel livline til
sparring i hverdagen. Mangler du
en kompetent sparringspartner at
vende de problemstillinger med,
som hverdagens distanceledelse
giver?

Dette klippekort er tiltænkt jer, der
leder og arbejder i virtuelle teams
eller projektgrupper. Har i brug for
en fælles ekstern ressource at trække på, for at optimere jeres samarbejde, interne videndeling eller
erfaringsudveklsing over distancen?

Dette klippekort er tiltænkt som en
ressource for jeres organisation.
Ønsker I at have kompetent assistance lige ved hånden, når en
leder eller specialist henvender sig
om problemer med distanceledelse
og virtuelt samarbejde?

5 timers personlig rådgivning

10 timers rådgivning til det virtuelle
team eller projektgruppe

20 timers rådgivning til jeres virksomhed

13.500 KR. + MOMS*

24.000 KR + MOMS*

7.500 KR. + MOMS*

10%

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Spar

INDIVIDUEL
RÅDGIVNING

20%

* Alle vores klippekort er inklusiv vores forberedelse og de værktøjer og materialer, som I får stillet til rådighed gennem rådgivningen.

Læs mere og download vores leverancer
GÅ TIL WEBSITE

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE
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LÆR-SELV KURSUS

Distanceledelse, virtuelt samarbejde,
selvledelse og teamkultur
Med Pitstops lær-selv koncept får I en fleksibel og mobil
løsning, der indeholder træning og implementering i ét.
Vi uddanner jeres medarbejdere i marken - præcis hvor
og hvornår, det er nødvendigt.
For at alle ressourcer udnyttes maksimalt på tværs af alle
lokationer, må de enkelte medarbejdere være klædt på til
at handle i hverdagen.
Spar tid, mens I uddanner jer
Med vores lær-selv kurser opnår I markante effekter i
hverdagen. Det sker, fordi virksomhedens egne cases og
materialer indgår i de lær-selv pakker, vi udvikler specifikt
til jer.
Det er den helt rigtige løsning for jer, der ønsker at spare
tid samtidig med, at jeres medarbejdere uddanner sig
100% målrettet.

UDNYT VIRKSOMHEDENS POTENTIALER
Hos Pitstop Management tilbyder vi specialistviden og
lær-selv kurser indenfor især følgende udviklingsområder:
Distanceledelse
Bliv tydelig i din ledelse og opnå følgeskab, indflydelse og
ejerskab fra de arbejdssteder, du har på distancen.
Virtuelle møder
Via design af møder og den rette brug af kommunikationsplatforme, kan du sikre fælles forståelse, mening og
retning blandt dine medarbejdere på tværs af lokationer.

Virtuelt samarbejde
Bliv bedre til at skabe tillidsfuldt fællesskab og effektiv
videndeling i virtuelle relationer. Undgå silo-tænkning og
social isolation.
Teamkultur
Det gode team er mere end bare de rigtige personligheder og kompetencer på samme tid og sted.
Det virtuelle team styrkes ved at skabe fællesskab,
der både udnytter medlemmernes forskelligheder og
arbejdsstedernes placering og viden.

Selvledelse
Virtuelle medarbejdere er i høj grad selvledende. Lær at
sikre, at dine medarbejdere eller projektdeltagere har
fokus på kerneopgaven og får de nødvendige kompetencer til optimal og tryg selvledelse.

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE

Læs mere og download vores leverancer
GÅ TIL WEBSITE
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SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Skræddersyede forløb inden for
distanceledelse, virtuelt samarbejde
og teamkultur
Vi hjælper private virksomheder og offentlige organisationer med skræddersyede aktiviteter, der bliver tilpasset
præcis jeres organisation og de problemer og udfordringer, I har lige nu.
Tilpasningen sker gennem rådgivning, analyser og behovsafdækning, vi tilrettelægger sammen med. Dette kan
danne grundlag for at vi gennemfører kompetenceudvikling, der typisk kan ligge inden for områderne:
•
•
•
•

Distanceledelse – hvorfor kræver det 3 gange så
meget at lede på distancen?
Virtuelle møder – hvordan kan I udnytte mødetiden
og jeres potentiale?
Teamkultur – hvordan kan I opbygge et stærkt fællesskab, der udnytter jeres forskelligheder?
Selvledelse – hvordan medskabes ansvar, indflydelse
og resultater for leder og medarbejder på distancen?

Lederdag, medarbejderseminar eller
foredrag
Det er oplagt at bruge Pitstop Management som
foredragsholder, inspirator eller facilitator på interne uddannelsesdage. Vi aftaler sammen det
præcise fokus for jer som kunde, så I får netop
det, I har brug for.

Få teorierne ned i bundlinjerne
I får hands-on undervisning og præcis de værktøjer,
der gør workshop deltagerne i stand til at ændre deres
daglige rutiner og I mærker effekten i dagligdagen.

Skræddersyede workshops - face to
face
Planlægges som hele eller halve dage alt efter
jeres ønsker og budget. Vi kan også kombinere
med lær-selv kurser.
Webinar
En oplagt mulighed, for jer, hvor fysiske afstande
er afgørende for undervisningsformen. Vi afholder det gerne på jeres platform, så vi sikrer alle interesserede adgang og kvalitet.

Læs mere og download vores leverancer
GÅ TIL WEBSITE

DISTANCELEDELSE &
VIRTUELT SAMARBEJDE
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TEAM CULTURE™

Teamsamarbejde over distancen
– byg fællesskab med jeres forskelle
I det virtuelle samarbejde skal et team eller en projektgruppe kunne operere i kompleksitet.
Matrix- og projektorganisering skal fungere på tværs af
lokationer, tidszoner samt nationale og faglige kulturer.
Teamet skal have fokus på kvalitet, tid og ressourcer og
aktivere netop dén viden om markedet og organisationen, som medlemmerne har på sin lokation.
Uanset om jeres team arbejder helt eller delvist virtuelt,
genkender du måske disse problemstillinger:
•
•

•

Medlemmerne er kompetente og engagerede på
deres lokation, men det fælles bidrag fungerer ikke
optimalt?
I har holdt ’team-dag’ eller ’kick-off’ og har lært
hinanden at kende gennem forskellige aktiviteter,
men I får ikke omsat dette til handlinger i det daglige
samarbejde?
I har arbejdet med personlighedstyper og teamroller,
I kender jeres forskelligheder, men I får ikke aktiveret
hinandens forskellige ressourcer og kompetencer, så
teamet kan præstere på det højeste niveau?

Plum Team Culture Model®

Team Culture™ er teamudvikling med fokus på jeres
daglige kommunikation og samarbejde. Den enkle proces styrker jer i at få et stærkt fællesskab baseret på jeres
forskelligheder, og gør jer bedre til at tilpasse jeres teamkultur til de konkrete opgaver.
Processen består af:
• Et online spørgeskema til individuel vurdering af
teamets aktuelle samarbejdskultur
• 2½ times workshop, hvor I analyserer jeres teamprofil og drøfter, om jeres aktuelle teamkultur
hæmmer eller fremmer resultaterne – og hvordan I
konkret vil styrke teamsamarbejdet
• Opfølgningstest, der kan dokumentere teamets
læring og udvikling

Læs mere og download vores leverancer
GÅ TIL WEBSITE
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Dét siger kunderne
I forbindelse med etableringen af vores nordiske organisation gennemførte
vi alt 10 workshops for ca. 70 ledere i de fire nordiske hovedstæder. De fik
med udviklingsaktiviteterne øget ledernes engagement og forståelse for,
hvordan vores fælles nordiske organisation skal udvikles.
Sanne Dinesen
HRD Manager

Allerede i den indledende dialog med Lars fornemmer man, at han ikke bare
kan sit håndværk, men også er i stand til at spore sig ind på, hvad der er
behov for i den pågældende virksomhed eller team. Lars har rygsækken
fuld af relevant teori og formår at skabe en god vekselvirkning mellem teoretiske indlæg og øvelser, som er praksisnære.
Rikke Washington Munksgaard
HR Business Partner, Human Resources

I vores arbejde med at styrke vores globale organisation samarbejder vi
med Pitstop Management som rådgiver og træner. Deres store erfaring og
anvendelige værktøjer har både gennem individuel rådgivning og på kurser
udviklet vores lederes mind-set og kompetencer.
Anja Liliendahl Stapelfeld
Vice President HR – EMEA & APAC

I forbindelse med at Flügger samlede vores top 40 ledere til seminar og
kick-off på strategi implementeringen gennemførte vi en Team Culture™
analyse. Resultaterne og processen gav anledning til at vi blev opmærksomme ikke bare på de forskellige kulturer, men også på, hvor vi kan påvirke og
skabe kulturer, der understøtter strategi implementeringen.
Thomas Thorsøe
HR Direktør

I målet om at blive globale og indfri potentialet i vores organisation, har
Lars, med sin massive erfaring, hjulpet os til at forstå de forskellige elementer i distanceledelse og faciliteret processen i at skabe og dele viden blandt
teamdeltagere og herigennem udnyttet vores potentiale til fulde
Winnie Bügel
General Counsel and Corporate Vice President, Compliance

Kurset i distancesamarbejde i Miljø- og Fødevareministeriet var relevant
for os som led i, at ministeriet nu skal indgå i et internationalt samarbejde
med Kina. Kurset var veltilrettelagt baseret på en grundig forståelse af de
specifikke forhold for vores internationale samarbejde.
Henrik Dissing
Leder af Kina-samarbejde

Vi har samarbejdet omkring distanceledelse for alle vores ledere i Skandinavien. Dette forløb var specielt designet til dem og der blev skabt resultater
med det samme. Vi kan på det varmeste anbefale Pitstop Management som
en kompetent og innovativ samarbejdspartner.
Natascha Wordorff
HR Director Nordic & Baltic
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Pitstop
Management
Vi hjælper mennesker til at styrke relationer, fællesskaber og resultater i deres virtuelle organisation. I et
samarbejde med os får du rådgivning, træning og
værktøjer til at styrke distanceledelse.
Dit udbytte som leder eller projektleder er, at du:
• Over tid, kan minimere rejseomkostninger
• Styrker tillid og relationer, så I opnår bedre træfsikkerhed, når I skal levere på strategien
Operationelle teams og projektgrupper, der skal
samarbejde virtuelt, kan gennem rådgivning og
træning få et udbytte, hvor teamet:
• Udvikler team kulturer, der sikrer effektivitet og
leverancer
• Styrker løbende udvikling og kreativitet

Distanceledelse
Distanceledelse opstår, når du og dine medarbejder skal samarbejde, og I opholder jer på forskellige
arbejdssteder.
Ledelse og samarbejde kan være på tværs af
tidszoner, landegrænser og arbejdssteder.
For at kommunikere og samarbejde erstattes fysisk
samvær af kommunikation via teknologi.
Det skaber udfordringer i forhold til at skabe tillidsfulde og tætte relationer og sammenhængende
teams der både deler viden, udvikler og leverer.

Åbne events

Blog

Inspirerende arrangementer med
fokus på ledelse på distancen
- og du er velkommen!

Bliv klogere på virtuelt
samarbejde og ledelse på
distancen

GÅ TIL BLOGGEN

GÅ TIL EVENTS
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Bliv skarp på
distancen
På vores website kan du finde åbne events,
rådgivning og video-blogs, som gør dig skarpere til
at lede på distancen.
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og
få gratis viden og værktøjer til
effektiv distanceledelse

Kontakt Pitstop Management
+45 7026 0274
info@pitstopmanagement.com
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg
www.pitstopmanagement.com

