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Vidensfolk.dk 
formidling af videnservice 
 
 
     
 

Case: Midlertidig kvalitetschef, 
International dansk virksomhed   
  

Virksomheden havde uden held 
søgt efter en ny kvalitetschef og 
skulle finde en ressourceperson 
til at varetage den efterhånden 
nødlidende funktion, indtil den 
rigtige kandidat kunne fastan-
sættes. 
   

Vi formidlede en kvalitetskonsu-
lent der skabte ro omkring 
afdelingens præstationer og 
som med et flot resultat varetog 
funktionen et halvt år. Der blev 
afregnet et fast månedligt hono-
rar. Efterfølgende har konsulen-
ten hjulpet virksomheden på ad 
hoc basis. 

Vidensfolk.dk scanner effektivt og hurtigt  
udbuddet, når din virksomhed har brug for  
professionel rådgivning, specialistviden eller 
vidensressourcer.  

 

Når der er brug for eksterne vidensfolk … 
 

Vort leverandørnetværk har de fleste videnservice kompetencer. Leverandørerne byder hver især ind med 
konkrete løsningsforslag og bud, når en kundes opgave matcher deres profil og kapacitet. Hvis en opgave 
kræver kompetencer som ikke allerede er i netværket, går Vidensfolk.dk aktivt ud og finder dem for kunden. 
 

Det er gratis at finde vidensleverandører gennem vores almindelige formidling, hvor vi bl.a. gennemgår og 
kvalitetssikrer kundens opgavebeskrivelse inden den udbydes til leverandørerne. Vi kan også hjælpe kunden 
med at analysere, definere og beskrive behovet for videnservice, samt deltage i udvælgelsesprocessen.  
 

Kunden ser alle indkomne løsningsforslag og kan vælge at komme i kontakt med op til 3 budgivere. 
 

Når formidlingen er gennemført, har Vidensfolk.dk skabt varige relationer til den valgte leverandør og har 
desuden sikret let adgang til backup, hvis den valgte leverandør skulle vise sig utilstrækkelig. 
 

Kunder kan også ønske, at Vidensfolk.dk leverer videnservice ydelserne ved hjælp af underleverandører.  
I disse tilfælde laver Vidensfolk.dk specifikke aftaler med både underleverandøren og med kunden. 
 

Muligheder med Vidensfolk.dk  
 

 Indtast selv opgaven direkte i opgaveformularen på vidensfolk.dk, eller indsend den med e-mail. 

 Få telefonisk vejledning eller praktisk hjælp til at beskrive eller indtaste opgaven. 

 Ring til Vidensfolk.dk og tal med en af vore formidlingskonsulenter om, hvordan vi kan hjælpe med at 
finde eller levere vidensleverandører til løsning af din virksomheds udfordringer. 

 Virksomheder med mange opgaver tilbydes rådgivning og integration i HR-processerne, herunder 
virksomhedstilpasset adgang til vidensfolk.dk. 

 

Sådan virker formidlingen 
 

 Du indsender en specifik opgavebeskrivelse via vidensfolk.dk.  

 Vi behandler, kvalitetssikrer og anonymiserer forespørgslen manuelt og ud-
sender den til videnservice virksomheder med de rette kompetencer.  

 Dem, der både kan og vil byde på opgaven, indsender svar til os.  

 Du modtager alle indkomne svar i anonymiseret form og udvælger op til 3, 
som du ønsker at se nærmere på. 

 Vi skaber direkte kontakt mellem dig og de pågældende leverandører. 

 Du og den enkelte leverandør kan afklare opgaven yderligere og der kan 
indgås aftale med den, du samlet synes bedst om.  

 

Hvis Vidensfolk.dk skal levere ydelserne ved hjælp af underleverandører, tager vi 
os af ovennævnte og indgår kontrakt med både kunden og underleverandøren. 
 

Hvorfor en formidlingstjeneste? 
  

Videnservice markedet er uigennemsigtigt og mange beslutningstagere har prøvet at stå med en usikkerhed 
om, hvorvidt den ydelse der blev leveret, var optimal for virksomheden. Andre fik aldrig hjælp, fordi de efter-
spurgte ydelser ikke var synlige på markedet på rette tid og sted, eller fordi virksomheden ikke havde mulig-
hed for, at søge efter den ønskede videnservice. Udbuddet af videnservice er imidlertid både stort og varie-
ret. Derfor har vi skabt Vidensfolk.dk, hvor købere og leverandører - med minimal indsats - kan komme i 
kontakt med hinanden om konkrete opgaver og deres løsninger!  
 

Start din søgning på www.vidensfolk.dk eller kontakt os, hvis du vil vide mere om formidlingstjenesten. 

http://www.vidensfolk.dk/kunde_opgave_form.htm
mailto:formidling@vidensfolk.dk?subject=Opgavebeskrivelse%20til%20Vidensfolk.dk
http://www.vidensfolk.dk/kunde_support.htm
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