lje tæller
a
t
e
d
e
t
s
d
in
Selv den m

VI SUPPLERER MED
EKSTERNE KOMPETENCER
Hos Bernstein er vi specialister i vores produkter. Men vi er også specialister i at
regne den ud, når vores team skal tilpasse og integrere vores produkter i kundernes løsninger.
Men vi må også erkende, vores organisation ikke er så stor, at vi kan ansætte
alle de specialister med alle de kompetencer, vi reelt har brug for, da vi ikke kan
beskæftige dem på fuld tid.
I stedet har vi fundet et særdeles godt alternativ ved at tilknytte et mindre team af faste
freelancere som eksterne specialister. De kommer løbende hos os i Risskov og indgår
som en del af vores organisation og team.
Hvis vi fx ikke har styr på vores økonomi og regnskab, medfører det alt for mange udfordringer at drive virksomhed. Derfor er Ulla Køpke tilknyttet som vores eksterne specialist
i bogholderi, da hun netop har den nødvendige erfaring og viden i at regne den del af
vores forretning ud.
Ulla Køpke kommer hver tirsdag for at sikre, at både vores indgående og udgående
fakturaer bliver betalt, og at alle bilag bliver helt korrekt kategoriseret.
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Teknisk set er Ulla Køpke ansat hos TB Support i Hadsten med speciale i dygtige og
erfarne bogholdere som eksterne kompetencer til virksomheder, der ikke har arbejdsopgaver nok til at beskæftige en fuldtids-bogholder.
Desuden har vi også løbende behov for kompetencer til vores kommunikation og marketing. Det drejer sig fx om vores digitale platforme til nyhedsbrev, LinkedIn og Facebook samt andre former for annoncering og markedsføringsmateriale, hvor tekst, fotos
og grafisk opsætning skal kombineres.
Et par gange om måneden og efter behov kommer Jonas Vestfalen derfor jævnligt i
huset. Han står bag Freelancejournalisten.dk og som vores kommunikations- og marketingjonglør, sætter han tekst og bogstaver sammen i logisk rækkefølge.
Jonas Vestfalen drager også i felten med notesblok, kamera og drone, således at vi med
ord og billeder kan fortælle vores kunders gode historier.

Efterfølgende skal vi have præsenteret det kommunikative og visuelle materiale i en
lækker grafisk indpakning. Til disse forskellige grafiske opgaver kommer Pia Leicht fra
MAOL.nu - Grafisk Design fluks kørende og løber ind i billedet.
Pia Leicht er nemlig ligeledes en del af vores faste freelanceteam hos Bernstein og
kommer efter behov. Som vores eksterne grafiske haj sørger hun for, at vores forskellige
annoncer, marketingmateriale og nyhedsbreve altid bliver pakket ordentligt ind, så vi
sikrer den røde Bernstein-tråd gennem hele vores grafiske udtryk.
Med dette faste team af freelancere, supplerer vi dermed vores organisation med eksterne kompetencer inden for fx Economic, C5, So-Me, Phase One, DJI Fly, HTML, Photoshop,
Premiere, InDesign, Illustrator og Mailchimp.
Og når vores freelancere er i huset, indgår de naturligvis i vores daglige rytme med
kaffepauser og frokostpauser samt anden dialog på tværs af faglig viden og andre interesser. Desuden samarbejder de ikke kun med vores faste Bernstein-team men også på
tværs med hinanden, når de løser vores forskellige opgaver.
På den måde fungerer vi som et stort og fast team hos Bernstein, hvor vi hver især supplerer hinanden med netop det, vi er bedst til, uanset om vi er interne eller eksterne.
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