Retningslinjer
for PEAK3
Businesspris

FORMÅL
Businessprisen gives for at påskønne
en person, en gruppe eller et team,
der har gjort en særlig indsats ved
at tænke over tingene – for derefter
at planlægge og eksekvere indsatsen. Indsatsen understøtter virksomhedens strategi og er forbilledlig
for organisationen. Businessprisen
bidrager til at sætte fokus på betydningen af at have tænkt, planlagt
og eksekveret en indsats, der har
betydning for såvel den enkelte,
som for hele virksomheden.
INVITATION TIL INDSTILLING
Der fremsendes hvert år invitation til
indstilling og ansøgning i begyndelsen af marts måned.
INDSTILLING
Enhver person, gruppe eller et
team – som er en del af en organisation – kan fremsende en motiveret
indstilling til PEAK3 om en egnet kandidat. Eller indsende egen ansøgning
til modtagelse af Businessprisen.

diplom. Prismodtageren opfordres
desuden til at fremstå som rollemodel og til at videndele – fx kompetence, ekspertise og handlekraft – med
kolleger, andre teams eller afdelinger.
Businessprisen overrækkes til konferencen Vækst & Ledelse den 2. april
2020 i Brønderslev.

ingeniør, MBA in Strategic Management, Bestyrelsesuddannet og
Mediator. I egen virksomhed, PEAK³,
har Niels de seneste 10 år arbejdet
med udvikling i danske virksomheder. Er eksternt bestyrelsesmedlem
og arbejder med interims- og konsulentopgaver i organisationsudvikling.

VALG AF PRISMODTAGER
Prisen uddeles af PEAK3 med det
formål at sætte fokus på succesfulde
gennemtænkte, planlagte og eksekverede handlinger, der understøtter
virksomhedens strategi. Priskomitéen udpeger, på et møde efter
ansøgningsfristens udløb, modtageren af Businessprisen efter motiveret
indstilling fra fx chef, kolleger eller
samarbejdspartner – eller for direkte
ansøgere på baggrund af egen
indstilling.

Rasmus Færch Brostrøm:
Rasmus er Adm. direktør & Partner i
reklamebureauet Gotcha og har et
stærkt fokus på strategisk funderede
kommunikationsløsninger, som er
indsigtsbaserede i kernen samt kreative og effektfulde i eksekveringen.
Rasmus har mere end 10 års erfaring
med strategi, branding, kommerciel
udvikling og kreative koncepter i
Danmark og udland.

PRISKOMITÉ
Priskomitéen vurderer de indkomne
indstillinger og ansøgninger.
Medlemmerne er:

Indstillingen/ansøgningen skal
være PEAK3 i hænde senest d. 16.
marts 2020 kl. 12. Benyt den fremsendte indstillingsblanket. kontakt et
medlem af priskomiteen, eller download ansøgningen direkte fra PEAK3
hjemmeside.

Formand Jan Varberg:
Jan, ejer Varberg Management
ApS, arbejder med headhunting,
Search & Selection, outplacement,
udvikling af organisationer og mennesker samt strategi.

MODTAGER AF BUSINESSPRISEN
Modtageren af Businessprisen
overrækkes en vandrepræmie og et

Stifter af prisen “Grubleren
–Execute” Niels M. Christiansen:
Niels, ejer af PEAK³, er uddannet

Søren Hansen:
Vinder af businessprisen 2019.
Søren har de sidste små 30 år arbejdet som direktør i Bentax A/S. Fokus
er og har altid været at sikre gode
kundetilpassede løsninger, som leveres med et højt serviceniveau af et
stærkt fagligt og engageret medarbejderteam.
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