Wise Group er i Danmark repræsenteret ved
selskaberne Wise Consulting, K2 Search, Sales
Only og Wise Professionals, og alle fire selskaber
er vækstvirksomheder, der har fart på.
I løbet af det sidste års tid er vi blevet så mange
ansatte, at vi efterhånden måtte inddrage både
frokost- og mødelokaler for at sikre plads til de
nye medarbejdere. Det var en uholdbar situation
i længden, og tiden var derfor kommet til, at vi
fandt et større kontor.
Da de nye rammer var fundet, var næste udfordring at sikre, at hele flytteprojektet
kom til at glide så smertefrit som muligt. Vores valg stod mellem at uddelegere de
forskellige opgaver til vores ansatte eller outsource projektet.
Da det på ingen måde ville være optimalt at skulle klare opgaven internt, overvejede
vi, om vi – før tid – skulle ansætte en receptionist, som kunne blive tovholder på
flytningen. Vi havde imidlertid en fornemmelse af, at der nok skulle en person til,
der havde en vis erfaring og tyngde, og derfor blev den endelige beslutning at
outsource opgaven.
Vores største bekymring ved at vælge en ekstern ressource var den kommercielle
risiko, der lå i at få løst en opgave på timebasis: Ville vi få værdi for timerne?
Det viste sig dog hurtigt, at opgaven var i bedste hænder hos Liselotte. Den
estimerede investering holdt og gav os det forventede output, og ud over den
nødvendige struktur kunne Liselotte bidrage med den vedholdenhed og energi, der
samlet set gjorde hele flytteprojektet til en stor succes.
Samarbejdet med Liselotte har været let og smidigt, og hendes indsats gjorde, at vi, i
de 4 måneder projektet varede, selv kunne fortsætte med at koncentrere os om
vores kunder og vores kerneforretning.
Liselotte er fleksibel og initiativrig, og hun er god til at stille de rette spørgsmål.
Derudover tænker hun selv og løber med bolden, og for os har det betydet, at vi i
hele processen kunne se og mærke den nødvendige fremdrift. Den gav os ro. Både i
maven og i det daglige arbejde.
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