360 graders rådgivning til
multiforsyninger
Ledelse af et multiforsyningsselskab er mere komplekst
end nogensinde, og kravene til overblik og rettidige
beslutninger er store for at sikre en sund virksomhed.
Dagsordenen for multiforsyningsselskaberne i de kommende år
bliver præget af behovet for proceseffektiviseringer på alle områder, mere dynamik og innovation
i organisationen, øget fokus på
økonomisk styring og planlægning,
konstant optimering af den daglige
drift, øget kompetenceudvikling,
trivsel samt fokus på udvikling af
forretningen.
Rambølls multidisciplinære tilgang
er helt unik, og gør os i stand til at
håndtere komplekse udfordringer
og levere den helhedsrådgivning
som multiforsyninger har behov for.
Når du har brug for 360 graders rådgivning eller gerne vil
have et 360 graders eftersyn,
vil du således møde en ledende
seniormedarbejder, der kender
ledelsesudfordringerne i sektoren.
Med fokus på konstruktivt samspil
er vores væsentligste opgave at
finde de rigtige helhedsløsninger
og udviklingsveje for selskabet og
forbrugerne.
rambøll danmark

360 graders rådgivningen dækker
over 20 forskellige faglige discipliner på topniveau, som du kan
trække på alt efter behov, og når
det er relevant for forsyningsvirksomheden. På den måde sikres
helheden, overblikket og en målrettet indsats.
Rambølls assistance til multiforsyningsselskaberne kan bygge på
bidrag fra eksperter på følgende
områder: (Se næste side)

”Jeg vil have en rådgiver
med god organisationsforståelse, stort regelkendskab, som kan give mig
et strategisk beslutningsgrundlag, og som viser i
praksis hvordan driften optimeres og de økonomisklovgivningsmæssige rammer udnyttes bedst muligt”
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360 graders rådgivning

STRATEGI
ORGANISATION
JURIDISK RÅDGIVNING
IT DRIFT OG RÅDGIVNING
EFFEKTIVISERING
ØKONOMI
LEDELSES OG MEDARBEJDERUDV.
REKRUTTERING
STYRING OG PLANLÆGNING
fusion og opkøb

EL
VARME
VAND
SPILDEVAND
AFFALD
GAS
ENERGI
PROCESOPTIMERING
AUTOMATIK
KLIMA

Rambølls unikke kombination af kompetencer gør os i stand til at skabe sammenhæng og levere helhedsorienterede løsninger. Koblingen af ydelser inden for miljø, energi og managementrådgivning betyder, at vi kan levere
360 graders rådgivning til multiforsyninger.

