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VI TAGER ANSVAR FOR AT BYGGE BEDRE FOR VORES SAMFUND OG PLANET
Bottom-up Leadership in Construction Denmark



Støt op i dag!
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Byggeriet lever IKKE op til 
kundernes forventninger om, at 
vi skal bygge:
• Til rette tid

• I rette kvalitet

• Med et sundt arbejdsmiljø

• Med en innovativ tankegang og 
de rigtige værktøjer

• Bæredygtigt for vores kunder, 
samfund og planet

Den hidtidige top-down tilgang 
ledelsesmæssigt har ikke alene 
kunne tilfredsstille kundernes 
forventninger og har ikke leveret 
nok resultater på bundlinjen.

DET BYGGER VI I 2020-2021
q Hjælp til danske virksomheder    

(10-20 udviklingsprojekter på 
tegnebrættet til open-source)

q Mentorstøtte og udveksling
(4-10 personer starter i 2020)

q Erfaringer, workshops og events
(aftalt i DK, NYC og Japan samt 
muligt i DE, UK, NO og SE+)

q Eksterne kurser & uddannelse
(faciliteres i 2021)

q Bottom-up Leadership (opbyg)
o Medlemmer og interessenter
o Udviklings- og erhvervsstøtte
o Strategy-2030

LEVERET TIL 4. KVARTAL 2020
ü Japan-DK seminarer i New  

York og København
ü Formidling af rapporter
ü Registreret som forening

SÅDAN FÅR VI RESULTATER
Vi udvælger, støtter og giver 
værktøjer til de bedste 
professionelle fagfolk og ledere, 
som kan tage ansvar for at træne 
andre op i at bygge bedre ved
sundt og tværfagligt samarbejde.

Vi leverer et bedre byggeri ved 
aktivt at inddrage folk på ‘gulvet’ i 
planlægning, beslutninger og 
evaluering af byggeprojekter. Jo 
tættere vi kommer på vores 
slutkunder, jo bedre kan vi indfri
deres forventninger og bygge 
bro til vores toplederes strategier.

Tilsammen skaber vi også bedre 
økonomiske resultater i danske 
virksomheder og byggeprojekter.

Vi samles i den værdidrevne, 
motiverende og tværfaglige 
forening ‘Bottom-up Leadership 
in Construction Denmark’, som 
bygger på: Ligeværd, erfaring, 
tillid og ikke mindst medansvar.

VORES FORMÅL
Vi hjælper professionelle fagfolk 
og ledere med at opbygge og
tage ansvar for bedre udvikling, 
tværfagligt samarbejde og
praktisering af Bottom-up 
Leadership i byggeriet. Vi støtter
op om og leverer målbare
resultater til Danmarks 70 % mål 
og FN’s Verdensmål.

DET VI LEVERER
• Hjælp til danske virksomheder

• Mentorstøtte og udveksling

• Erfaringer, workshops og events

• Eksterne kurser og uddannelse

Vi er professionelle fagfolk og 
ledere, virksomheder og bygge-
projekter, som vil – og evner –
at tage ansvar for at hjælpe:

VORES MÅLGRUPPE
• Håndværkere og entreprenører

• Byggeledere og konstruktører

• Arkitekter og ingeniører

De bedste folk på ‘gulvet’, samt 
mellemledere, som er tættest på 
vores slutkunder, og kan træne 
andre op i at bygge bedre og 
levere målbare resultater.

VORES SLUTKUNDER
• Mennesker i Danmark

• Steder hvor Mennesker bor, 
arbejder og er brugere

• Vores samfund og planet hvor 
vi opbygger bedre Mennesker 
og Steder
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Vi
tager ansvar

for at bygge bedre
for vores samfund og planet

hej@bottomupleadership.dk
+45 5178 1602

Bottom-up Leadership
c/o Konstruktørforeningen

Ny Kongensgade 15
1472 København K


