MIE RAJCIC
GØR STRATEGI FORSTÅELIGT

OM MIE

UNDERVISNING

Mie er passioneret omkring
virksomheders potentiale og
hvordan det kan udfoldes. Hun
har en stærk tro på, at hvis vi
interesserer os for at dykke
ned i det menneskelige i
virksomhederne, så kan vi
flytte bjerge.

Skab bedre forståelse

Vi skal væk fra bureaukrati,
politik og magtkampe og over
til læring, menneskelig
udvikling og fællesskaber.
For at komme derhen, kræver
de et nyt perspektiv på
strategi, ledelse og kultur.

UDDANNELSE
Mie har en M.Sc i strategisk
ledelse samt en BA (hons.) i
Int. Business. Begge fra skoler
i Frankrig. Derudover, har hun
en Master Practioner i NLP
samt en række kurser primært indenfor strategi,
ledelse, kommunikation og
facilitering.

NYSGERRIG?
mie.rajcic@gmail.com
+ 45 27 11 25 24
www.mierajcic.dk
https://www.linkedin.com/in/
mie-rajcic/

De fleste ved godt at strategi er vigtigt, men ved de hvorfor?
Mie oversætter strategi til noget som er letforståeligt og
noget som giver strategien liv. Strategi skal ses i en større
sammenhæng, for strategi eksisterer ikke alene, men er en
del af organisationen og kulturen. Strategien er en retning en struktur. Eksekveringen handler om menneskets værdier,
handlinger og overbevisniger.
Under foredraget kommer Mie ind på organistion, kultur og
ledelse. Hun giver konkrete eksempler på gode og dårlige
strategier og hvad det betyder for forretningen og kunderne. Alt
det som er i mellem strategien og bundlinjen.

Fremtidens virksomheder – hvordan ser de ud?
Vi hører mere og mere om agilitet, men hvad betyder det egentlig
og hvorfor er det så moderne?
Omverdenen ændrer sig med hastige skridt. Det gør nogle
virksomheder også, mens andre er "supertankere", som tager
tid at tilpasse. Hvad er der på spil, når virksomhederne ikke
omstiller sig hurtigt nok? Hvilke barriere står de overfor og
hvad er nogle af mulighederne for at kunne være fleksibel.
Mie kommer ind på tendenser og trends indenfor
organisationsudvikling og ledelse.

ERFARING
International karriere og mere end 10 års erfaring i
erhvervslivet, hvor Mie har arbejdet indgående med strategi,
ledelse og kultur. Gennem en stærk strategisk forståelse og
en evne til at eksekvere, har Mie omsat strategi til handling
både i mindre og store virksomheder via foredrag,
undervisning, ledelse og selvledelse, herunder Hotel
d'Angleterre og København Lufthavne A/S. Mie brænder for
at udvikle virksomhederne, så de bevarer deres konkurrence
evne - ved at holde fokus på strategi, ledelse og kultur.

