
Turnaround - Kampen om GN Store Nord
Hent bøger PDF

Martin Jes-Iversen
Turnaround - Kampen om GN Store Nord Martin Jes-Iversen Hent PDF Dette er fortællingen om GN Store
Nords dramatiske turnaround i årene 2007-2014, der reddede virksomheden fra fallit. GN Store Nord blev

grundlagt i 1869 og har siden som en kamæleon transformeret sig fra et telegrafselskab over et
industrikonglomerat i 1970’erne til 1990’ernes it-komet og nu til en højteknologisk, global nichekoncern, der
producerer høreapparater og andet audiologisk udstyr. Bogen beskriver også de største danske virksomheders
strukturelle udvikling siden 1990. I dag har vi større virksomheder end nogensinde før. GN er blot en af de
store gamle virksomheder, der ligesom Vestas, Arla Foods, Novo Nordisk og ISS har defineret en global

markedsniche og i takt med globaliseringen efter 1990 har udnyttet markederne og teknologiernes
muligheder. Bogen om GN Store Nords turnaround er dermed også et stykke danmarkshistorie, som rækker
ud over GN Store Nord. Bogens ambition er at komme ind i ledelsens maskinrum og kortlægge, hvad der
sker, når krise og usikkerhed vendes til fremgang og tillid – og det er dermed også en historie, som rækker
langt ud over den enkelte virksomhed. Bogen er både fortællingen om en virksomhed og en beskrivelse af

konkrete værktøjer, som andre store som små virksomheder kan hente inspiration i.
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