
FORANDRINGSLEDELSE

NETVÆRKSMØDE

29 .  APRIL  2022  
KL .  12 .30- 15 .30

ASSET
MANAGEMEMENT
DANMARK

SWECO
ØRESTADS BOULEVARD 41

2300 KØBENHAVN S



PROGRAM
29 .  APRIL  2022

FROKOST FRA KLOKKEN 1 1 .30  -  12 .30

VELKOMST OG NYT FRA FORENINGEN

INDLÆG:  INSPIRATION TIL  EFFEKTIV
FORANDRINGSLEDELSE MED AGILE
ARBEJDSMETODER

PAUSE

INDLÆG:  ØRSTED BIOENERGY'S  REJSE
MOD EN ASSET MANAGEMENT
ORGANISATION

OPSAMLING PÅ DAGEN

NETVÆRK

TAK FOR I  DAG

12 .30
 

13 .00
 
 
 

13 .45
 

14 .00
 
 
 

14 .45
 

15 .00
 

15 .30

SWECO
ØRESTADS BOULEVARD 41

2300 KØBENHAVN S



OM PRÆSENTATIONERNE

Tanja Hesselager er freelance konsulent og en af de mest
prominente eksperter indenfor forandringsledelse og agile
arbejdsmetoder. Hun har tidligere drevet projekter hos blandt andet
Novo Nordisk, Energinet, Ørsted og Danske bank, hvor hun har
hjulpet med implementering af IT-systemer, organisatoriske og
kulturelle forandringer og grøn omstilling. Tanja vil på
netværksmødet præsentere et bredt perspektiv på hvordan man
anvende effektiv forandringsledelse i implementeringen af sin asset
management organisation.

INSPIRATION TIL EFFEKTIV
FORANDRINGSLEDELSE MED AGILE
ARBEJDSMETODER
Tanja Hesselager, Freelance Change Consultant

Ørsted var engang et af de mest sorte energiselskaber i Europa.
Gennem intensivt fokus på forandringsledelse og asset management
er det lykkedes Ørsted at omstille den sorte energiproduktion til en
næsten fuldkommen grøn produktion fra vedvarende energikilder,
og i dag er de verdens mest bæredygtige energiselskab og globalt
førende i forhold til den grønne omstilling. På netværksmødet den
29. april vil Jeppe Guld og Elisabet Jørgensen fra Ørsted Bioenergy
præsentere deres historie, om hvordan en fuldstændig
omstrukturering har været med til at skabe en effektiv asset
management organisation.

ØRSTEDS BIOENERGY'S REJSE MOD EN
ASSET MANAGEMENT ORGANISATION
Jeppe Guld, Senior Director, Head of Asset Risk Management, Ørsted
Elisabet Jørgensen, Senior Manager, Asset Management, Ørsted



Asset Management
Danmark
Asset Management Danmark er en non-profit
erhvervsforening, hvis formål er, at øge
værdiskabelsen for samfund, virksomheder og
organisationer ved at fremme asset
management i Danmark. Vi engagerer og
forbinder Danmarks bedste asset management
kompetencer ved at udbrede og promovere
viden og best-practice, samt forstærke
professionelle evner.

Asset Management Danmarks vision er, at
indtage en position i samfundet hvor vi bidrager
indenfor klima, CO2 udledning og vedligehold.
Foreningen arbejder mod dette mål, gennem
afholdelsen af ét netværksmøde hvert kvartal, én
årlig konference, løbende kurser, samt hyppige
møder i de fem aktive arbejdsgrupper.

post@amdanmark.org
www.assetmanagementdanmark.org
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