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INTRO 
Kim er it-ansvarlig hos en mellemstor virksomhed, hvor han står 
for den daglige drift, udvikling og implementering af nye digitale 
tiltag. Ofte er Kim den eneste i it-afdelingen, og han jonglerer 
mange krav til løsninger fra kunder og medarbejdere. It fylder 
meget i Kims virksomhed, og derfor er han tæt på ledelsen:

Min fineste opgave er at kvalificere 
de krav, vi får fra kunder og med-
arbejdere - og så skabe den bedste 
løsning. Det er ikke nødvendigvis den, 
de beder om til at begynde med.”



3. LEDER ELLER 
ENMANDSHÆR 

Kim er ofte eneste it-mand 
i virksomheden. I nogle 
tilfælde har han en håndfuld 
medarbejdere, og så er han 
fanebærer for det teknolo-
giske niveau. Hjælp ham til 
at hæve niveauet med ny og 
hurtig viden.

1. DRIFT VS INNOVATION
Vær præcis og konkret, 

når du kommunikerer til Kim, og 
fokuser på at tilbyde ham løs-
ninger, der forenkler hans hver-
dag og sparer ham tid.

2. ALDRIG HURTIGERE 
END KUNDERNE 

Kim overvejer konstant, 
hvor digitalt modne hans 
kollegaer, kunder og  
samarbejdspartnere er.  
Nye løsninger må tage høj-
de for laveste fællesnæv-
ner. Rådgiv ham ud fra hele 
billedet.

TRE HUSKEREGLER, 
NÅR DU TALER MED IT-CHEFEN, KIM:



MIN  OPFATTELSE AF 
STOFA ERHVERV

”Det er min opfattelse, at 
Stofa Erhverv arbejder profes-
sionelt med deres ydelser og 
produkter, men deres priser er 
i den høje ende.” MIT 

FORHOLD TIL 
STOFA ERHVERV
”Jeg er ikke altid 100 

procent 
overbevist om, 

at 
Stofa Erhvervs pris-
sætning og kompe-

tencer stemmer overens.”

MIT FORHOLD  
TIL LEVERANDØRER

”Du skal tage afsæt i min ver-
den, hvis vi skal samarbejde. 
Jeg vil ikke præsenteres for 
en hyldevare, hvis den reelt 
ikke passer til mig. Personlig 
kemi betyder meget for mig, 
og jeg fatter naturligt sym-
pati for folk, der er dygtige til 
deres arbejde.”



MIT FORBRUG AF TEKNOLOGI  
”Jeg vil gerne inspireres af  

ledelses- og teknologistof. Det er en 
konstant udfordring at holde mig op-
dateret, så jeg vil hurtigt ind til kernen. 
Nyheder fra virksomheder må ikke blive 
nørklede og smurt ind i disclaimers - jeg 
vil have et direkte og letlæseligt sprog.”

MINE SUCCESER OG  
UDFORDRINGER

”Jeg lykkes bedst, når driften kører 
uden problemer, og jeg ikke selv 
er flaskehals. Jeg vil gerne kunne 
afsætte mere tid til udvikling og 
innovation - og fokusere mindre på 
drift.”

MIT  
FORHOLD 

TIL IT OG DIGITALISERING
”Det er en udfordring at være 

omstillingsparat, når der er mangel på viden 
in-house. Jeg har meget generel viden, men mangler 

tit viden i detaljen på et specifikt område ift. digitalise-
ring. Digitalisering skal tilføre værdi og give et reelt 

forspring ift. konkurrenterne.”


