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Teamsamarbejde over distancen 
– byg fællesskab med jeres forskelle

Plum Team Culture  Model ®

I det virtuelle samarbejde skal et team eller en projekt-
gruppe 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 organisa-
tionen, 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?

Team Culture™ er teamudvikling med fokus på jeres 
daglige kommunikation og samarbejde. Den enkle pro-
ces styrker jer i at få et stærkt fællesskab baseret på jeres 
forskelligheder, og gør jer bedre til at tilpasse jeres team-
kultur til de konkrete opgaver. 

Processen består af:
•	 Et online spørgeskema til individuel vurdering af 

teamets aktuelle samarbejdskultur 
•	 2½ times workshop, hvor I analyserer jeres team- 

profil	 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

TEAM CULTURE

Hør mere om, hvordan I kan styrke jeres teamsamarbejde. 
Kontakt os på 7026 0274 eller info@pitstopmanagement.com 

Læs mere om vores produkter og få adgang til relevant viden om distance- 
ledelse og virtuelt samarbejde på www.pitstopmanagement.com 

Vi tilbyder
15 minutters 

gratis rådgivning 
for nye kunder!

Ring på
+45 7026 0274
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