
800.000 skifter job i Danmark hvert år. Dagligt 
kommer nye projekter og opgaver til, der også skal 
løses. 

Forstyrrelser er et vilkår i organisationer, og der er høje forventninger til 
hverdagseksekveringen. Der opstår kontinuerligt perioder af mellemtid i 
dagligdagen. Det sætter organisationen i et limbo, udløser pres og giver 
ledelsesmæssige hovedbrud: Hvad gør vi nu? Hvem kan løbe med opgaven, så 
vi holder deadline og undgår tomgang i opgaverne? 

Vi kan være jeres projekthjælp helt ind i maskinrummet, når I en kortere eller 
længere periode har brug for: 

• En projektleder til jeres nye projekt eller udviklingstiltag. 
• En leder eller konsulent i mellemtiden inden en vakant stilling besættes eller 

stillingsprofil er endeligt besluttet. 

Vi er vant til at tage fat i mange typer af opgaver og lægger os altid i selen for at 
koble os på organisationskulturen og arbejdsrytmerne. Måderne vi går med i 
opgaverne på tager afsæt i jeres behov, ønsker og muligheder. Fx når I har brug 
for sagsskrivning, notatudarbejdelse, beslutningsoplæg, projektledelse mv. 

Udbytte for jer 
• Taget hånd om mulige driftsforstyrrelser gennem varetagelse af konkrete 

opgaver. 
• Sortering og prioritering af og i opgavemængder. 
• Fastholde tempo og timing i centrale opgaver og udviklingstiltag. 
• Blik for vedligeholdelse af arbejdslyst og produktivitet i overgangsfasen. 

“I arbejdshverdagen er tid en 
knap resurse. Vi kender det 
ledelsesmæssige maskinrum 
indefra, og bistår jer så 
perioder med mellemtid bliver 
produktive” 

Hammer & Hollænder

www.hammerhollaender.dk

Projekthjælp helt ind i maskinrummet 
Tempo og timing i nye projekter og ved vakancer

HAMMER&HOLLÆNDER 2017

HOLD FREMDRIFT  
OGSÅ VED DRIFTS-
FORSTYRRELSER 

STÆRK HÅNDTERING 
DER HOLDER 

PROJEKTET PÅ 
SPORET 

ARBEJDSRO I 
PRESSEDE TIDER 

Kontakt 
Mette Hammer: 29694899 
Mira Hollænder: 51906623 
info@hammerhollaender.dk 

PRISEKSEMPLER 
• Dagspris (5.600 kr/dag) 
• Timepris (1.000 kr/time, min. 10 timer) 
Omfang aftales for den konkrete opgave. 

Alle priser er excl. moms. og kørsel
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