
JENS
EJERLEDER

INTRO 
Jens er ejerleder i en mellemstor virksomhed. Han er meget 
optaget af forretningsstrategi og muligheder for at vækste sin 
forretning, men som ejerleder har Jens mange hatte på i løbet af 
ugen. Han skal både fungere som leder, HR-chef, stå for indkøb 
og økonomi og være bannerfører for kulturen i virksomheden:

Selvom jeg interesserer mig meget 
for potentialet i digitalisering, så er 
jeg for presset på tid til at komme 
hele vejen omkring. Jeg har brug for 
relevant viden og et hurtigt overblik, 
så jeg kan indfri min virksomheds 
potentiale.”



3. MANGE ROLLER 
Hjælp Jens med at 

lykkes i alle sine roller ved 
at fjerne kompleksitet og 
gøre processer mindre 
tidskrævende. Vær ikke 
bange for at udfordre 
hans verdensopfattelse.

1. MANGEL PÅ TID
Vær præcis og konkret, 

når du kommunikerer til Jens, 
og fokuser på at tilbyde ham 
løsninger, der forenkler hans 
hverdag og sparer ham tid.

2. KULTURBÆRER 
Jens er bannerfører 

for kulturen i hans virk-
somhed, og nye tiltag og 
løsninger begynder hos 
ham. Tilbyd velafprøvede 
løsninger, der gavner hans 
kunder og forretning på 
den korte bane.

TRE HUSKEREGLER, 
NÅR DU TALER MED EJERLEDEREN, JENS:



MIN  OPFATTELSE AF 
STOFA ERHVERV

”Umiddelbart oplever jeg 
ikke, at Stofa Erhverv ad-
skiller sig tydeligt fra de 
øvrige spillere i markedet.” MIT 

FORHOLD TIL 
STOFA ERHVERV

”Det er vigtig for mig, 
at Stofa Erhverv 

kommunikerer proaktivt 
ved ændringer 

eller 
udfordringer. 

Kommunikation må aldrig 
foregå på bagkant, for så ryger 

tilliden. Jeg sætter pris på indsigt i min 
forretning og udfordringer.”

MIT FORHOLD  
TIL LEVERANDØRER

”Det er vigtigt for mig, at min 
leverandør tør udfordre og 
rådgive mig om nye løsninger, 
jeg ikke selv har opdaget. Jeg 
sætter pris på leverandører, 
der kan hjælpe mig til at forstå 
nye emner - let, overskueligt 
og i øjenhøjde.”



MIT FORBRUG AF TEKNOLOGI  
”Min grundforståelse for 

digitalisering er generelt høj, men jeg 
mangler viden i dybden inden for alle 
mine forskellige ansvarsområder. Sær-
ligt om teknologier, jeg kan veksle til 
værdi på den korte bane - inden for et 
til to år.”

MINE SUCCESER OG  
UDFORDRINGER

”Min største udfordring er timer i 
døgnet, og jeg har jeg ikke altid blik for 
den bedste løsning. Det kan være en 
udfordring at indfri forventningerne til 
alle mine ansvarsområder, da jeg reelt 
ikke er uddannet til at varetage flere 
af dem. Jeg har brug for et overblik, der 
hurtigt kan hjælpe mig videre.”

MIT  
FORHOLD 

TIL IT OG DIGITALISERING
”Jeg interesserer mig for digitali-

sering, der skaber værdi for forretningen 
- ikke for gadgets og ligegyldige produkter. Jeg 

vil vide mere om forretningspotentialerne i digitale 
muligheder, og hvordan de kan bidrage til vækst.”


