Billedkunstner hjælper med strategisk udvikling i Juel & Krøyer!
Juel & Krøyer Tero Tech er en af Esbjergs ’maskuline’ virksomheder
inden for olie- og gasindustrien. De holder til på Esbjerg Havn og
arbejder især med vedligehold af turbiner og kompressorer offshore.
Der er fuld fart på virksomheden, som på bare fire år er vokset til 35
medarbejdere. Og nu har de hyret en billedkunstner til at hjælpe sig
med at justere kursen - med tilskud fra Kulturregion Vadehavet.
Christian Juel Adamsen er chef og medstifter af virksomheden, og
han fortæller, hvorfor de har taget det usædvanlige skridt: ”Vi er ved at
ændre strategi, så vi ikke kun tilkaldes, når turbiner og kompressorer
går i stykker. Vores kontrolcenter er vores nyeste service, der sørger
for at vedligeholde udstyret, så det ikke går ned – hvilket ellers kan
bremse kundens produktion og koste dem dyrt.”
Og Christian Juel Adamsen tilføjer: ”Vi skal hele tiden tænke nyt for at
være på omgangshøjde med og gerne lidt foran vores kunders behov.
Samtidig er jeg meget opmærksom på, at den vej vi går, også skal
være synlig og levende. For de virksomheder, som kunderne husker,
er dem, der skiller sig ud og udtrykker sig på andre måder. Derfor vil vi
give vores kunder klare billeder af vores ydelser, så det er let at huske
os.”
Og han fortsætter med at forklare, at det også internt er vigtigt, at alle
medarbejdere kan formidle den nye strategi til kunderne på en enkelt
måde – og at de derfor har ønsket at få billeder på, som kan
komprimere en masse ord.
Derfor betænkte Christian Juel Adamsen sig heller ikke, da han hørte,
at Kulturregion Vadehavet gav tilskud til partnerskaber mellem
kunstnere og virksomheder, hvor kunstneren skal arbejde med en helt
konkret udfordring i virksomheden og samtidig udvikle et koncept,
som kan overføres til andre virksomheder. Sammen med
billedkunstneren Lotte Lambæk har de kastet sig ud i at gøre
strategiudviklingen levende og synlig.
I starten af oktober har alle medarbejderne haft en workshopdag, hvor
strategien er præsenteret, og alle dele, pointer og kommentarer er
fastholdt. Herefter udvikler Lotte Lambæk kunstnerisk bearbejdede
plancher, som skal hænge i virksomheden og huske alle
medarbejdere på forandringerne. Parallelt udvikler hun de visuelle
elementer til en animationsfilm og til infomateriale, som synliggør
værdien af den nye service for kunderne.
Christian Juel Adamsen er ikke i tvivl: ”Som virksomhed skal du turde
gå nye veje og tænke en smule alternativt. På den her måde kan vi

med ét smæk ’væve’ strategien ind i hverdagen og skabe digital
værdi, der når og engagerer vores kunder på nye måder.”
”Jeg kan kun opfordre andre virksomheder til at invitere en kunstner
ind, ligesom vi har gjort! Alle har brug for at flytte sig. Og en anden
type hjerne kan se og formidle det, som du og dine medarbejdere
måske ikke ser, fordi I ligner hinanden. Vi forventer os meget af
samarbejdet med Lotte Lambæk – og samler op på resultaterne
sammen med Kulturregion Vadehavet, når vi er færdige i december.”
FAKTA – mulighed for din virksomhed?
* Kulturregion Vadehavet har afsat en pulje med tilskud til
kunstnerhonoraret i partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder
i Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder kommuner.
* Virksomheder kan få ny hjælp til konkrete opgaver inden for:
Samarbejde, profilering, ledelse, indretning, produkt-/serviceudvikling
mv.
* Ring og få en snak med Artbizz VADEHAVET, der gratis hjælper
med ide, ansøgning, match med den rigtige kunstner med erfaring for
partnerskaber og evt. support under samarbejdet.
www.artbizz.dk/artbizz-vadehavet | info@artbizz.dk | 30238878
KONTAKT
Tilgængelige for uddybende kommentarer:
* Christian Juel Adamsen, chef for Juel & Krøyer Tero Tech | +45
40808802 | juel@juel-kroyer.com
* Lotte Lambæk, billedkunstner | +45 40575236 |
post@lottelambaek.com
* Mads Stendorf, Kulturregion Vadehavet | +45 22618201
| madst@esbjergkommune.dk

