VIRKSOMHEDSSIMULERING
UDVIKLING ◦ FORANDRING ◦ VÆKST

KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS
MED MASSER AF POWER!
Styrk dine medarbejdere – gennem leg og seriøst sjov

Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer
og udvikle deres viden og færdigheder. De vil blive udfordret, tage chancer, og
de vil begå fejl – i et sjovt, sikkert og lærende miljø.
Virksomhedssimuleringer er en realistisk og engagerende læringsform, der
inddrager deltagerne, og skaber ny viden samt igangsætter refleksionen, som
kan forbedre hverdagens opgaveløsning og derigennem skabe værdi og sikre
udvikling.
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HVORFOR GENNEMFØRE EN
VIRKSOMHEDSSIMULERING
✓ For at sikre en fælles, tværgående forståelse
for værdiskabelsen i virksomheden
✓ For at øge forståelsen for sammenhængen
mellem strategi, arbejdsprocesser,
økonomiske nøgletal og overordnet
forretningsforståelse
✓ For at skabe sammenhæng og relevans
mellem daglige aktiviteter og strategiske
målsætninger
✓ For at skabe indsigt og forståelse for
virksomhedens udvikling og forandringer
samt håndtering heraf
✓ For at udbygge viden, kompetencer og
færdigheder, og herigennem undgå kortsigtet
suboptimering i stedet for langsigtet
helhedstænkning
✓ For at kompleksitetsreducere hverdagens
komplekse og udfordrende opgaver, og
herigennem sikre læring og udvikling

En virksomhedssimulering tager afsæt i ”learning
by doing”. Udvikling og læring sikres i
simuleringerne gennem inddragelse, motivation,
stimulation og det at have det sjovt imens
VIRKSOMHEDSSIMULERING – FAKTA
o En simulering involverer og inddrager
deltagerne, og illustrerer visuelt og fysisk
udfordringer, handlinger og konsekvenser
o En simulering udfordrer og udbygger
deltagernes viden, kompetencer og
færdigheder
o En simulering sikrer refleksion for den enkelte,
for gruppen, og på organisationsniveau
o En simulering er som et procesværktøj,
designet til at fokusere på træning og
udvikling, der kan understøtte forandringer og
vækst i virksomheden
o En simulering skaber en mere spontan læring
og udvikling for den enkelte

UDBYTTET AF EN VIRKSOMHEDSSIMULERING
Alle deltagere, uanset baggrund og erfaringer, vil
med en virksomhedssimulering opnå ny indsigt
og færdigheder i konteksten af simuleringens
tema.
Den enkelte deltager vil tilegne sig essentiel
viden omhandlende daglige beslutningers
påvirkning på virksomhedens strategi og
økonomi.
Med en virksomhedssimulering vil deltagerne
aktivt skulle identificere og implementere
forbedringer i arbejdsgange,
beslutningsprocesser og kunderettede aktiviteter.
En simulering udfordrer deltagerne på deres
viden og erfaringer, og bidrager med læring, der
kan videreføres til hverdagens udfordringer.
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LOGISTIK OG GENNEMFØRELSE
Virksomhedssimuleringer kan tidsmæssigt
gennemføres på 4 – 16 timer, afhængig af
udgave og formål.
Simuleringen tager afsæt i en fysisk spilleplade,
der understøttes af øvelser og undervisning.
Antal deltagere kan tilpasses de enkeltes ønsker
og behov. Typisk gennemføres simuleringerne
med 3 - 6 hold med 4 deltagere pr. hold.
Simuleringerne er tiltænkt flere forskellige
målgrupper. Såvel ledere som medarbejdere kan
have gavn af at gennemføre simuleringerne.

UDGAVER OG SET-UPS
Der findes flere forskellige
virksomhedssimuleringer, der håndterer
forskellige udfordringer og problemstillinger:
Business Simuleringer, der tager udgangspunkt i
virksomheden på et mere overordnet niveau og
kobler sammenhængen mellem strategi,
handlinger og økonomiske konsekvenser.
Strategi, beslutningsprocesser, ledelse,
konkurrence, der tematiserer de nævnte områder
og bearbejder disse med afsæt i specifikke cases.
Salg, innovation, forandringer er en kategori af
virksomhedssimuleringer, der mere specifikt
behandler salg, innovation og forandringer, med
afsæt i konkrete cases.
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Her er et udsnit af de mange forskellige virksomhedssimuleringer, Celemi udbyder:

I Celemi Apples & Oranges ™
vil deltagerne lede og styre
A&O Inc – en etableret, fiktiv
virksomhed, der står over for
hårde, reelle udfordringer.
Gennem en række simulerede
øvelser omhandlende
grundlaget for virksomheden;
økonomien, skal de lære,
hvordan man kan overvåge
cash flow, opnå en bedre
udnyttelse af ressourcerne og
forbedre produktiviteten.
Balancer og
resultatopgørelser vil lære
dem at måle resultater og
forstå, hvordan deres daglige
beslutninger påvirker
selskabets økonomi.
Nøglebegreber:
✓ Forretningsforståelse
✓ Finansiel- og økonomisk
forståelse
✓ Operationelle beslutninger
og konsekvenser
✓ Strategisk og kritisk
tænkning

I Celemi Decision Base ™ skal
de enkelte hold administrere
deres egen kapitalintensive
virksomhed og konkurrere
om de samme kunder i et
hurtigt skiftende marked.
Deltagerne skal forholde sig
til emner som finansiering,
produktion, markedsføring og
virksomhedernes intelligens.
De vil overtage en
virksomhed, vækste trods
knappe ressourcer, kæmpe
om markedspositioner og
forbedre virksomhedens
lønsomhed. For at foretage
de rigtige investeringer, på de
rigtige tidspunkter, skal
deltagerne arbejde med
forskellige analyser og
strategier for herigennem at
kunne navigere og eksekvere.
Nøglebegreber:
✓ Markedsandele og
konkurrence
✓ Strategisk planlægning og
eksekvering

Celemi Exploring Change er
et værktøj, der kan danne
rammen for en workshop
omhandlende forandringer.
Med Exploring Change vil
deltagerne arbejde med de
ledelsesmæssige
udfordringer, der kan opstå i
en forandringsproces.
Herunder hvorledes fælles
erfaringsudveksling,
kommunikation og dialog kan
understøtte
implementeringen.
Den menneskelige side af
forandringer er fundamentet i
enhver forandringsproces, og
Exploring Change har netop
fokus herpå.
Nøglebegreber:
✓ Organisatorisk modstand
✓ Emotionel respons og
buy-in på forandringen
✓ Kommunikation
✓ Implementering og
gennemføre

✓ Profitabilitet og cash flow
✓ Økonomiske nøgletermer
og begreber
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UDVALGTE REFERENCER

Siden vi, af Key Learning A/S, blev introduceret til virksomhedssimuleringen Decision Base har
denne været et fast element på vores leder- og traineeuddannelser. At dette er tilfældet skyldes
brugen af simuleringer i undervisningen har en enorm god effekt! Simuleringens indhold og de
fysiske elementer gør at selv komplekse – og for nogle abstrakte – problemstillinger bliver meget
konkrete, nærværende og lettere at forholde sig til. Muligheden for umiddelbart at evaluere
konsekvenserne af foretagne handlinger samt konkurrence elementet gør, at deltagerne gribes af
”legen” og kaster sig engageret ind i simuleringen, der tilltrods for dette holder et passende fagligt
niveau.
Kirsten M Jensen
Talent and Leadership Development Manager
WRIST Ship Supply

RING TIL OS I DAG, OG HØR OM JERES MULIGHEDER!
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