Bjarne Nielsen

Strategi- og ledelsesrådgiver
Udviklingen går i dag så hurtigt, at en ledelse ind imellem kan føle, at man mister overblik, retning og fokus.
Hvad er vigtigt og hvad er ikke? Skal vi det ene eller det
andet? Jeg bidrager til at skabe ledelsesmæssig klarhed,
tryghed og effektivitet gennem bistand til …
 at etablere en operationel strategisk ramme for
virksomhedens udvikling
 at etablere principper for en effektiv drift,
herunder en sund eksekveringskultur og fokus
på det, som skaber værdi
 eller ”bare” ved at være en erfaren person at
tale med
Målestokken for mit arbejde er aktionærværdi i et langsigtet perspektiv. Dvs. fokus er på hvordan ledelsen kan
maksimere det fri cash-flow over tiden i balance med
honoreringen af de øvrige interessenter. Den målestok
indbygges i det hele, med mindre der er tale om en nonprofit organisation. Samlet betyder det, at den værdiskabende effekt af ledelsens indsats forøges væsentligt.
Jeg har en praktisk og no-nonsense tilgang til tingene, og
der kommer ikke unge konsulenter og tager over, når jeg
har indgået en aftale. Jeg samarbejder med ledelse og
nøglemedarbejdere, som får udbygget deres ledelseskompetencer undervejs. Hvis relevant, trækker jeg på et
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stort netværk af uafhængige specialister, fra psykologer til
designere af avancerede simuleringsmodeller.
Jeg har været involveret i mere end 60 strategiprocesser for
store virksomheder, som bl.a. Maersk Line, for små, som
bl.a. Opland Landskabsarkitekter og for organisationer
som bl.a. Geoforum.
Mit fundament er mange års erfaring som …
 strategi- og ledelsesrådgiver
 operativ direktør
 bestyrelsesmedlem …
hvor jeg har opbygget en bred ledelseserfaring, som dækker mange typer problemstillinger i mange brancher og
virksomhedsstørrelser.
Karriere
• Strategi og ledelsesrådgiver siden 1975
• Siden 2002 eget firma,
nielsencompany
• 2002 – 2014
bestyrelsesmedlem i en
række virksomheder
• 1983 – 2002 partner og
operativ direktør i PA
Consulting. I 2002 havde
PA omkring 3.500 ansatte
i 20 lande

Uddannelse
• Værktøjsmager
• Diplomingeniør i
produktionsteknik
• HD i regnskab
• Kurser
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