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Katalysator til det
globale marked
VELKOMMEN TIL DET FØRSTE NUMMER AF WORLD
TRADE CENTER BALLERUP NEWS.
Siden åbningen for godt et år siden, har mere end 80 etablerede
virksomheder og spirende iværksættere fra en lang række brancher valgt at drive deres forretning fra vores 17.000 m2 store
flerbrugerhus og samtidig blive en del af det globale WTC netværk. Og der kommer hver uge flere til. Det bekræfter os i, at
konceptet og de tanker vi har gjort os for huset, er rigtige.
Denne store spredning af brancher og lejere er også helt i tråd
med vores ønske om at skabe et levende miljø, hvor mindre og
større virksomheder kan trække på fælles faciliteter og møde
nye samarbejdspartnere og kunder her i huset. Vi mærker en
stigende interesse fra små og mellemstore virksomheder, som
ikke ønsker et selvstændigt lejemål, men derimod et lejemål i en
ejendom med fællesfaciliteter såsom loungeområde, restaurant,
reception, mødelokaler, fitness mm. og som på alle parametre
kan tilbyde fleksible vilkår.
Det spændende ved World Trade Center Ballerup er, at vi har
nogle helt exceptionelle muligheder for at kombinere professionelle fysiske rammer med det anerkendte globale
 usiness brand og -netværk.
b
 i har således en unik platform, som virksomheder
V
kan benytte, som det nu passer ind i deres forrening.
Vi er kommet godt fra start og er ikke i tvivl om at
huset inden for kort tid vil summe endnu mere af liv
fra lejere i huset, fra virksomheder i området og fra
internationale gæster, der lægger vejen forbi til møder
eller konferencer.
 irektør Lars Gøtke
D
World Trade Center Ballerup.
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Må vi arrangere
dit næste møde?
AFHOLD DINE MØDER OG
KONFERENCER I BEHAGELIGE
OMGIVELSER. VI SØRGER FOR
EKSKLUSIV FORPLEJNING
TIL DIG OG DINE GÆSTER I EN
PROFESSIONEL RAMME.
World Trade Center Ballerup tilbyder moderne, funktionelle og fleksible
møde- og konferencefaciliteter med
plads til 150 personer, hvor man kan
leje sig ind på time- eller dagsbasis.
Dertil kommer et større loungeområde,
som kan anvendes til receptioner, ud-

AKTIVITETER

stillinger, salgsmesser mm. Alle mødelokaler er udstyret med trådløst internet, whiteboard, projektor og mulighed
for videokonference.
Vores reception tager imod dine gæster
og køkkenet sørger for god forplejning
under dit møde eller arrangement.
Mødecenteret er placeret i stueplan
og i forbindelse med møde eller konference er du og dine gæster velkomne
til at benytte det store loungeområde,
ligesom I er velkomne i husets restaurant.

World Trade Center Ballerup er meget mere end et flerbrugerhus.
Vores møde- og konferencefaciliteter danner rammer for et væld af
spændende møder, foredrag, events mm. Tjek aktivitetskalenderen på
forsiden af wtcballerup.dk for nærmere information om de enkelte
arrangementer - eller se videoreportager fra tidligere afholdte arrangementer på WTC Ballerups egen YouTube kanal. Scan venligst QR koden.

WTCA EXECUTIVE VICE
PRESIDENT BELLA HUELE
TALER I FN

Over 400 deltagere, der repræsenterede over 80 lande samledes i FN’s
hovedkvarter i New York City for ’International Young Leaders Assembly’ den
18. august 2015. For andet år i træk,
blev WTCA Executive Vice President
Bella Heule inviteret som taler, for at
fortælle lovende unge ledere om sin
vej til personlig og professionel succes.
Arrangementet er et udviklingsinitiativ,
der hjælper lovende unge ledere med
at øve positiv indflydelse på samfund
og nationer i hele verden. Læs mere på
WTCA.org

ÅBENT HUS DEN 25. NOVEMBER

Kig forbi den 25. november kl. 10-18
hvor vi byder på en bred vifte af foredrag, aktiviteter, underholdning, rundvisning og masser af netværksmuligheder.
Prøv bl.a. en tur i en F16 simulator.
Læs mere om programmet på
wtcballerup.dk.
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USA gigant går All in i Europa
VANDERBILT INDUSTRIES UDGØR
DET SIKRE VALG FOR MANGE BANKER,
HOSPITALER MV. VERDEN OVER, NÅR
DE SKAL GARDERE SIG MOD UBUDNE
GÆSTER.

NU SATSER DEN AMERIKANSKE KONCERN
PÅ AT ØGE SIN EUROPÆISKE MARKEDSANDEL MED ADGANGSKONTROL, video”Først og fremmest har
vi på egen hånd kunne
indrette vores kontormiljø, så det matcher
vores behov i forhold til
størrelse og faciliteter.”
Thomas Risager
Salgschef

overvågning og alarmer i produktpaletten. Den
europæiske offensiv er samtidig tilført ekstra
momentum via opkøbet af Siemens sikkerhedsprodukter her i efteråret.
WTC Ballerup er udvalgt som base for et specialteam, der koncentrerer sig om at sælge sikkerhedssystemer i Danmark og det øvrige Skandinavien.
Vanderbilt Industries har store ambitioner om
at gøre deres sikkerhedssystemer til førstevalg blandt endnu flere europæerne, som det
i dag er tilfældet i USA og på en række andre
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markeder. Gennem tre årtier har koncernen
leveret millioner af adgangs- indbruds- og
overvågningssystemer, der bl.a. sikrer banker,
sygehuse, universiteter, industrivirksomheder
og offentlige kontorbygninger mod uindbudte
gæster.

DEN SKANDINAVISKE OFFENSIV STYRES
FRA WTC BALLERUP, hvor den nordisk salgs-

chef Thomas Risager har indrettet sig med sit
salgsteam. ”Der var flere grunde til at valget faldt
på WTC Ballerup”, fortæller Thomas Risager,
mens han stolt viser rundt i det intime kontormiljø og stopper ved det nye showroom med
hele paletten af sikkerhedsudstyr.
”Først og fremmest har vi på egen hånd kunne
indrette vores kontormiljø, så det matcher vores
behov i forhold til størrelse og faciliteter. Bl.a.
har vi fået plads til et topmoderne showroom,
som vi bruger flittigt til kundebesøg og interne
møder”, siger Thomas Risager.
Den garvede sikkerhedskonsulent med 18 års
erfaring gjorde turen med, da Vanderbilt tidligere på året købte en godbid af Siemens med 350

SÅ JA TAK TIL FLERBRUGERHUSET
MED FÆLLES SERVICE, restaurant,

fitness og mulighed for ekspansion
men nej tak til at dele kontor med
andre, lyder det fra Thomas Risager.
”Set i bakspejlet brugte vi i et tidligere
domicil for meget tid på at opstille og
nedtage teknik i efter hvert møde, fordi
andre medarbejdere skulle til. Det
undgås her, hvor vi alene fungerer
som et salgskontor på egne præmisser”, siger Thomas Risager. Salgschefen
påskønner samtidig muligheden for at
kunne booke lokaler til større kundemøder i Ballerup og trække på WTC-netværket i en række europæiske byer.

ansatte i 117 lande. Et køb, der samtidig markerer, at Vanderbilt går ”All In” i
Europa med åbning af nyt hovedkontor
i Wiesbaden i Tyskland og opbygning af
dedikerede salgsteams i en lang række
europæiske lande.

VANDERBILTS DECENTRALE OPBYGNING og uddelegering af opga-

verne til mindre, regionale og nationale
salgsenheder, kræver et solidt backup,
når det gælder alt det, der bare skal
fungere i en travl hverdag. Det er også
realiteten for det håndplukkede salgsteam i Ballerup.

I Thomas Risagers optik er et flerbrugerhus som WTC Ballerup derfor det rette match. ”Vi er en mindre, dynamisk
salgsorganisation uden administrative medarbejdere, så vi har stor gavn
af professionel opbakning fra reception
med telefonpasning, postekspedition
og modtagelse af gæster. Opgaver, som
vi ellers selv skulle håndtere og afsætte
ressourcer til”.

kunne integreres i virksomheden uanset
hvilken software, de skal matche. Det er
bestemt et vigtigt salgsargument, da
vi desværre ofte møder kunder, som
føler sig stavnsbundne til en bestemt
leverandør, når de skal bygge videre på
en lukket - proprietær software platform.
Det vil typisk også udløse nye udgifter
til licenser og begrænse muligheden for
at vælge frit mellem leverandører af fx
adgangskort”, siger Thomas Risager.

”Vi er jo opbygget som mindre salgsenheder i mange lande, hvor
det i høj grad giver mening af afvikle større kundemøder mv. i WTC
regi”, siger nordisk salgschef Thomas Risager, Vanderbilt Industries.

”Vi er jo decentralt opbygget med mindre salgsenheder i mange lande, hvor
det i høj grad giver mening af afvikle
større fælles kundemøder og internationale konferencer i WTC regi”.
Salgsteamet har først og fremmest
virksomheder, grossister og forhandlere som målgruppe, og Thomas Risager glæder sig over en produktpalet,
der har fået endnu flere nuancer med
overtagelsen af Siemens velkendte
sikkerhedsbrands som Aliro, SPC og
Vectis, der alle har en loyal kundebase
og som derfor lever videre i Vanderbilt.

OM VANDERBILT
Vanderbilt Industries har gennem tre årtier
udviklet og producent high-end sikkerhedssystemer, som frem for alt sælges via et
globalt netværk af partnere, grossister og forhandlere. Vanderbilt Industries har sit hovedkontor i New Jersey, USA. Aktiviteter i 95 lande
heraf i 17 europæiske lande med 300 ansatte.
Vanderbilt har p.t. 125 aktive patenter.

De kompletterer Vanderbilts sikkerhedssystemer, der især er kendt for at
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VORES
SAMARBEJDSPARTNERE
BALLERUP KOMMUNE
BRYDE & SØNNER
BØGESKOV A/S
COMET CONSULAR SERVICES
CONNECT DENMARK
COPENHAGEN CAPACITY
CORPNORDIC
DANSK ERHVERV
DANSK INDUSTRI
DENMARK-HONG KONG TRADE ASSOCIATION
ECO POWER
EUREST
EUROPCAR
HOTEL LAUTRUPPARK
HOUSING PEOPLE
INVEST IN DENMARK
IPVISION
KREACHEN
KVANTESPRING DANMARK
LOKALEBASEN
MASTER DING ACADEMY COPENHAGEN
MATCHOFFICE
RADIO UPDATE
RING 3 ERHVERV
STATOIL
TAXI NORD
VASIK
WORLD TRADE CENTER MALMÖ
WORLD TRADE CENTER GÖTEBORG
WORLD TRADE CENTER STOCKHOLM
WORKSPACE ÅRHUS
Har du idéer til samarbejde, hører vi gerne fra dig.
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Kinesern
samhand

Folketingets tidligere formand Mogens Lykketoft, Ballerups Borgmester
Jesper Würtzen, bestyrelsesformand WTC DK A/S Ib Henrik Rønje og direktør
Lars Gøtke deltog blandt andre i indvielsen af Chinese Trade Center.

ne vil øge
del med Danmark
NORDIC CHINA CHAMBER OF
COMMERCE (NCCC) ETABLEREDE
SIG DEN 3. JUNI 2015 I WTC
BALLERUP.

er i provinser, der ønsker at købe dansk
og sælge kinesisk. Kort sagt sætte turbo
på dansk-kinesisk samhandel, der i forvejen er stigende.

Det skete som en del af ”Chinese Trade
Center”, hvorfra kineserne vil koordinere
erhvervsfremstød i hele Norden for såvel import som eksport. Flere kinesiske
delegationer har allerede gæstet WTC
Ballerup. Her knyttes kontakter mellem
danske virksomheder og højtstående
kinesiske repræsentanter for millionby-

Den første delegation repræsenterede
Wuxi, der på grund af sin eksplosive
vækst ofte kaldes for ”Little Shanghai”. Næste delegation kom fra Jiaxing,
silkens hjemby, der samtidig er en særdeles vigtig industriby og center for
energiproduktion i Østkina. Den seneste delegation repræsenterede milli-

onbyen Chengdu, der udgør et økonomisk kraftcenter for Sichuan provinsen
med 250 mio. indbyggere.
Fælles for alle delegationerne er deres
mandat til at forhandle på vegne af
kinesiske virksomheder, og det officielle
Kina i deres respektive provinser, der
hver især tæller flere hundrede mio.
indbyggere.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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Benedicte Porst Rønje
Direktør WTC Healthcare Center

DANMARKS NYE SUNDHEDSOG VELVÆREKONCEPT I BALLERUP
WTC Healthcare Center er et helt nyt tiltag.
Vores vision er at skabe et Sundhedshus dér
hvor patienterne er – altså i World Trade Center
Ballerup, hvor mere end 40.000 mennesker har
deres daglige gang lige rundt om hjørnet. Vi vil
være det lokale og foretrukne Health- og Velværecenter for nærområdet i og omkring Ballerup.
WTC Healthcare Center bliver på 5.000 m2
med plads til klinikker og behandlingsfaciliteter
indenfor såvel det etablerede sundheds- og
behandlingssystem som andre udøvere indenfor sundhed og velvære.
WTC Healthcare Center forventer at tilbyde
undersøgelse, behandling, terapi, træning og
sparring indenfor en lang række specialer som fx:
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TANDLÆGER
TANDTEKNIKKER
HELBREDSTJEK
DIÆTIST
FYSIOTERAPI
FODPLEJE
AKUPUNKTUR
MINDFULNESS
PSYKOLOG
KIROPRAKTOR
ZONETERAPI
STRESSCOACHING
ORTOPÆDKIRURG
REJSEVACCINATIONER

Nordic Integrative Medicine har etableret
kontor i WTC Ballerup
NORDIC INTEGRATIVE MEDICINE
(NIM) ER EN NON-PROFIT
ORGANISATION SOM ARBEJDER
MED AT FREMME INTEGRERET
MEDICIN (IM) I DE FEM NORDISKE
LANDE I SAMARBEJDE MED
EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE
IM-ORGANISATIONER.
Integreret Medicin er en for Danmark
ny måde at behandle patienter på. I
USA blomstrer behandlingsformen
på mere end 50 integrerede medicinske centre. Integreret Medicin går ud på
at samle alle videnskabeligt godkendte
behandlingsformer og tilbyde patienter
skræddersyede integrerede behandlinger hvor flere behandlingsdiscipliner
går hånd i hånd for at hjælpe patienterne. Inden for integreret medicin
arbejder personalet i teams i samarbejde med patienten. Hvert team er ledet

af en læge og kan herudover bestå af
behandlere inden for fx fysioterapi, yoga,
psykologi, og ernæring.
World Trade Center Ballerup har netop
været vært for European Congress
of Integrative Medicine, hvor nogle af
verdens førende forskere i integreret
medicin var samlet. Shelley R. NobleLetort, PhD CEO, Founder, Nordic
Integrative Medicine, der i august etablerede kontor i World Trade Center
Ballerup, håber at kunne etablere det
første Nordiske center for integreret
medicin i Danmark i 2016.
nordicintegrativemedicine.com

”Da vi blev præsenteret for Nordic Integrative Medicine, fandt vi det oplagt
at have begge koncepter under samme tag. Dette på baggrund af de fælles
målsætninger og visioner for bedre og
mere effektive behandlingstilbud, der
tager udgangspunkt i hele personen
på tværs af specialer og behandlingsformer. Vi lægger op til synergi ved at
kunne udnytte, sparre, videns dele og
-udvikle på tværs af de to koncepter - alt
til glæde for brugerne,” siger Benedicte
Porst Rønje.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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TV

De sociale
medier udfordrer

Teddy Gerberg, direktør
og partner Jan Lykke Carlsen

ÉN TING ER AT PRODUCERE EN PROFESSIONEL OG KREATIV VIDEO
ELLER FILM TIL TV. NOGET HELT ANDET ER AT FÅ DEN UD OVER
RAMPEN OG EKSPONERET I EN INTERAKTIV MEDIEVERDEN, HVOR
PUBLIKUM LYNHURTIGT FÆLDER DERES DOM PÅ FACEBOOK,
TWITTER ELLER YOUTUBE.
DET VED DE ALT OM HOS FILM- OG MEDIEPRODUCENTEN
BALORAMA, HVOR KREATIVITET GÅR HÅND I HÅND MED BENHÅRD
STYRING AF LANCERING OG EFFEKTMÅLING PÅ DE SOCIALE
MEDIER.

”DAGENS MEDIEFORBRUGERE ER KRITISKE

”Vi producerer derfor i høj
grad også med de sociale
medier for øje. Det kræver
nytænkning af video- og
filmmediet...”
Teddy Gerberg,
direktør.
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og lader sig ikke overtale af smarte slogans og
flotte billeder på TV eller de sociale medier. En
video med spillefilmens handling og dokumentarens substans kan derimod flytte holdninger og
skabe resultater. Hvad enten det handler om en
humanitær kampagne, salg af kostbare ure, promovering af en sportsevent eller dokumentation
af de danske soldaters indsats i Afghanistan”.
Sådan lyder budskabet om effektiv brug af

WORLD TRADE CENTER BALLERUP

billeder og klar tale fra Teddy Gerberg, der er
direktør og partner i film- og medieproducenten
Balorama.
Den hastigt voksende virksomhed har indrettet
sig i Word Trade Center Ballerup med studie- og
redigeringsfaciliteter i en sådan skala, at man på
stedet kan producere og lancere alt fra video
promotions til spillefilm med international standard.

Film- og videoproducenten Balorama har indrettet sig i WTC
Ballerup med redigerings- og studiefaciliteter, der gør det muligt
at producere og lancere alt fra video til spillefilm.

FILMEDIET ER ET VELKENDT
DOMÆNE FOR TEDDY GERBERG,

der bl.a. har spillefilmen Pusher (1996)
og en lang række dokumentar- og kortfilm på sit CV som Executive Producer.
Én ting er at producere en professionel
video eller film. Noget helt andet er at få
den ud over rampen og eksponeret i en
interaktiv medieverden, hvor Facebook,
Twitter YouTube mv. i højere og højere
grad skal respekteres på linje med TV,
hvor den faste programflade tilmed er
udfordret af streaming.
”Vi producerer derfor i høj grad også
med de sociale medier for øje. De kræver nytænkning af video- og filmmediet
men giver til gengæld også en unik
mulighed for at gå i dialog med brugerne
og måle deres reaktion med en hidtil uset detaljeringsgrad i realtid”, siger
Teddy Gerberg.
Balorama er derfor typisk involveret i alt
fra idéudvikling, drejebog, produktion,
lancering og opfølgning, så kunden
reelt køber en samlet løsning, som
førhen typisk godt kunne involverede
reklame-, event-, medie- og analysebureauer.
Spørger man Teddy Gerberg, er den
kreative løsning først bestået, når den
overlever publikums dom på de forskelige medieplatforme. Det er nemlig
ikke nogen selvfølge, at TV programmet
overbeviser publikum på Facebook,
Twitter eller YouTube.

”PRODUKTION OG EKSEKVERING
HØRER DERFOR ULØSELIGT SAMMEN, hvis man skal have succes i et

konvergerende medieunivers, som kræver indhold fortalt med nerve og billeder, der fastholder publikum”, pointerer
Teddy, mens han skeler til Pusher plakaten på sit kontor i Word Trade Center
Ballerup.

Her har Balorama i øvrigt på rekordtid
skabt nye kundeforhold i dialogen med
andre af flerbrugerhusets lejere. Akkurat
som flere andre virksomheder i huset
har den hastigt voksende medieproducent valgt at lægge sin fremtid i World
Trade Center Ballerup efter grundige
sonderinger af markedet, hvor tilgængelighed og god service var altafgørende.

”VI SLIPPER FOR DE MASSIVE TRAFIKPROBLEMER I BYKERNEN og har

optimale parkeringsforhold for kunderne,
vores partnere og de skiftende produktionsteams med al deres grej. Desuden
har World Trade Center Ballerup forstået
at omsætte deres servicemål til handling,
ligesom vi har plads til at ekspandere
her på stedet”, slutter Teddy Gerberg.

OM BALORAMA
Balorama A/S blev etableret i 2012 som
film- og videoproducent og har i øjeblikket
8 fastansatte medarbejdere samt skiftende
produktionsteams, der tilknyttes konkrete
opgave.

ET PAR CASES

TV-produktion, lancering og mediestyring på
alle platforme for triatlonstævnet Challenge
Denmark. challengedenmark.dk
Branding af smykke- og urkæden Klarlund på
TV samt sociale medier. Content marketing
indsats gav bl.a. 800.000 hits på Facebook
over en 14 dages periode.

PRØV EN GRATIS FLY-IN
ARBEJDSPLADS I EN UGE

Er du nysgerrig omkring WTC Ballerup,
vores koncept og netværksmulighederne?
Så prøv 1 uges GRATIS arbejdsplads i
vores Fly-in område.
wtcballerup.dk

LEJ ET SHOWROOM

Mangler du et showroom for en kortere
eller længere periode, så kontakt os på
8877 6000.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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World Trade Center tanken:

We Grow Trade.
Hvor mennesker
mødes opstår nye
idéer og
forretningsmuligheder.
WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION

Trade Centers Association er en uafhængig, verdensomspændende
organisation, der arbejder aktivt for at øge samarbejde og handel lokalt,
regionalt og globalt. Som lejer i et World Trade Center bliver du en del af et
internationalt netværk, der med flere end 300 centre i mere end 90 lande,
dækker det meste af verdenskortet.
Siden World Trade Centers Association blev stiftet i New York i 1970 er
kendskabet og medlemstallet vokset stødt. I dag udgør organisationen et
af de mest eksklusive og anerkendte brands inden for international handel.
Vi kan, via vores handelsorganisationer, internationale netværk og samarbejdspartnere i andre World Trade Centre, etablere kontakt til partnere
eller rådgivere i udlandet. Med andre ord, kan du som lejer i World Trade
Center Ballerup skyde genvej til nye markeder overalt i verden.
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BALLERUP

WTC CLUB

Når du bor til leje i World Trade Center Ballerup,
bliver du automatisk medlem af World Trade
Center Club.
Som medlem af World Trade Center Club bliver
du en del af et verdensomspændende netværk.
Du inviteres til spændende arrangementer i
Danmark og udlandet - samt til events, foredrag og netværksarrangementer, der udfordrer,
inspirerer og underholder. Derudover opnår du
rabatter på en lang række ydelser som fx hotelophold, billeje, flytning og opbevaring, taxa samt
fordele ved besøg i World Trade Centre rundt
om i verden.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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Christian R. Berg, der er partner i Birn + Partners,
aktiverer typisk sit store netværk som led i den
research, der skal til for at finde de bedste
kandidater til stillinger på mellemleder- og
topchefniveau.

”Først og fremmest giver det god mening at vi i
fællesskab med kunden tegner den ideelle medarbejderprofil og holder den op mod det, som
virksomheden eller organisationen reelt kan og
vil tilbyde i form af kompetence – og ansvarsområder, karrieremuligheder og benefits”, siger
Christian R. Berg over en kop kaffe på sit kontor
i World Trade Center Ballerup.

Christian R. Berg
direktør og partner i Birn + Partners,

Headhunter med
tårnhøj hitrate
BIRN + PARTNERS LÆGGER VÆGT PÅ AT REKRUTTERE DEN
RETTE MELLEMLEDER ELLER TOPCHEF OG SAMTIDIG SIKRE,
AT DE FØRSTE 100 KRITISKE DAGE I VIRKSOMHEDEN BLIVER
EN SUCCES FOR BEGGE PARTER. DET BIDRAGER I HØJ GRAD
TIL, AT KONSULENTHUSET TÆLLER DE FORLISTE ÆGTESKABER
I FÅ PROCENT. EN HITRATE SOM STIKKER UD, DA
CA. EN TREDJEDEL AF NYANSATTE CHEFER I GENNEMSNIT
FORLADER VIRKSOMHEDEN INDENFOR 18 MÅNEDER.

Det handler kort og godt om at bruge tid og
energi på intern forventningsafstemning før
man sonderer markedet. Det giver pote, da Birn
+ Partner samlet set står for rekrutteringer, hvor
frafaldet efter ansættelsen tælles i få procent i
de første to-tre år. Det kræver dog at virksomheden spiller med fra start og ikke stoler blindt på,
at headhunteren tager stafetten på egen hånd
efter en summarisk briefing.

”VIRKSOMHEDEN MÅ NEMLIG GØRE SIG
HELT KLART hvad de reelt vil med den nye

medarbejder og hvad han eller hun kan forvente at blive bedømt på af sine chefer og kolleger.
Den øvelse forhindrer bl.a., at stillingens indhold
skifter karakter undervejs og ansvarsområdet
ændrer sig i forhold til det, der oprindeligt var aftalt”, vurderer Christian R. Berg. Når kandidaten
er fundet og kontrakten underskrevet starter
næste fase, der skal sikre varig succes i virksomheden, når brudebuketten er visnet.

”VI KALDER DET ONBOARDING, hvor vi samHVER TREDJE NYANSATTE CHEF FORLADER VIRKSOMHEDEN i løbet af 18 måneder,

”Det handler kort og
godt om at bruge tid og
energi på intern forventningsafstemning før man
sonderer markedet.”
Christian R. Berg,
partner.
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selv om der ofte er lagt mange kræfter i at finde
den rette kandidat. ”Det er simpelthen spild af
ressourcer og utilfredsstillende for alle parter”,
konstaterer partner Christian R. Berg, Birn +
Partners, der arbejder med rekruttering, udvælgelse og headhunting af mellemledere, fagspecialister og topchefer. Dertil kommer organisationsudvikling i virksomhedsregi med det formål,
at sikre den nye medarbejder det nødvendige
fodfæste og varig ansættelse og succes i jobbet.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP

men med den nye leder lægger en personlig
aktivitetsplan for de første 100 dage med løbende
sparring undervejs. Planen kan typisk inddrage
responsanalyser fra chefer og kolleger, som gør
det muligt for den nye medarbejder at arbejde
med sin kommunikation og tackle konkrete problemer, før de tårner op og skaber barrierer i
organisationen”, siger Christian R. Berg.
Han trækker på mange års ledererfaring fra IT
branchen netop i denne fase og understeger,
at Birn + Partners som hovedregel rekrutterer
via personlige netværk og målrettet research,

der også omfatter de sociale medier.
Det har alt i alt den effekt, at 8 ud af
10 jobs besættes uden annoncering og
jobopslag. ”Vi beskæftiger os især med
headhunting og executive search, hvor
bruttolisten på typisk 30-50 kandidater
som regel kan dannes ved at afsøge
markedet og spørge i netværket. Derefter kan vi shortliste og finde finalisterne
via telefonopringning og så indlede en
møderunde med kandidaterne”, siger
Christian R. Berg.
Disse møder afvikles typisk i World
Trade Center Ballerup, hvor man også
har mulighed for at booke mødelokaler
overalt i huset, så eventuelle kandidater ikke risikerer at støde på hinanden.
”Dette diskretionsbehov spillede også
en rolle for valget af flerbrugerhuset i
Ballerup”, betoner Christian R. Berg.

DESUDEN ER DER KLARE LOGISTISKE OG ØKONOMISKE FORDELE

ved at vælge WTC Ballerup frem for
en adresse i bykernen: ”Vores kunder
kommer jo som regel i bil eller med fly
og ved at vælge World Trade Center
Ballerup har vi løst trafik- og parkeringsproblemet og kan samtidig få noget
mere for pengene i forhold til et lejemål
i det indre København”, siger han.
”Endelig kan Birn + Partners placere
møder og rekrutteringsaktiviteter i andre WTC centre, ligesom World Trade
Center Ballerup kan bruges til større
kundemøder, konferencer mv. og i det
hele taget tjene som afsæt for at profilere os over for virksomheder her i
området med mange ansatte”, slutter
Christian R. Berg.

Start dagen med at få
pulsen op
Fit&Sund er flyttet ind i World Trade
Center Ballerup og tilbyder masser af
motion, sundhed og velvære til både
husets lejere og andre interesserede. Vores lokale team af personlige
trænere og holdinstruktører tilbyder
kvalitetsstyrke-, kredsløbs- og holdtræning i den ny fitnessafdeling.
Visionen er at være det vigtigste
sted i medlemmernes liv efter hjem
og arbejde. Fit&Sund WTC Ballerup
bliver det indbydende fristed, hvor
man mødes omkring træning,
sundhed og velvære, og hvor alle
er velkomne – uanset alder, baggrund eller trænings- og sundhedstilstand.

Vores slogan ”hele livet…” afspejler
vores mangfoldige medlemsskare,
der vælger Fit&Sund pga. husets
indbydende faciliteter, nærværende
medlemsservice og høje faglighed.
Fit&Sund hos World Trade Center
Ballerup bliver Ballerups erhvervsorienterede trænings- og sundhedshus
– med masser af topmoderne styrketrænings- og kredsløbsudstyr fra
CYBEX, fuldt udstyret ExerciseLab,
medical fitness-personale, tårnhøj
træningsfaglighed hos husets personlige trænere og masser af motiverende holdtræning.

OM BIRN + PARTNERS
Birn + Partners har 30 medarbejdere,
hvoraf de syv er placeret Vejle, Ballerup og Odense og de øvrige har base
i England, Tyskland, Sverige, Norge,
Finland, Baltikum og Italien, hvor
WTCA i øvrigt alle steder er repræsenteret med centralt placerede centre.

SKAL DU HOLDE RECEPTION?

Så har vi de ideelle rammer. Vores hyggelige loungeområde
har plads til 250 gæster og vores restaurant sørger for
god forplejning. Ring til os på 8877 6000.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP

15
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WTC Ballerup tilbyder:

wtcballerup.dk
KONTOR
•
•
•
•
•

Større lejemål op til 3 000 m2
Serviceret kontorplads i eget eller delt kontor fra 23 m2
Virtuelt kontor
WTC Innovation – arbejdsplads blandt andre iværksættere i delt kontor
Fly-in arbejdsplads

KONFERENCER
•
•
•
•
•

6 mødelokaler med plads til 24 personer
Auditorium med plads til 150 personer
Stort loungeområde i umiddelbar tilknytning til mødecentret
velegnet til receptioner, udstillinger, salgsmesser mm.
Forplejning fra vores restaurant
Mulighed for overnatning på Hotel Lautruppark
5 min gang fra WTC Ballerup

SERVICES
•
•
•
•
•
•

Bemandet reception i dagtimerne
Telefonpasning samt post- og kopieringsservices
Adgang 24/7
Fitnesscenter
Restaurant
Gratis parkering

MEDLEMSKAB OG NETVÆRK
•
•
•

Som lejer bliver du automatisk medlem af WTC Club der tilbyder
events, foredrag, undervisning og netværksarrangementer
Mulighed for at deltage i internationale konferencer
Medlemsfordele i form af bl.a. rabatter på en lang række ydelser

Borupvang 3, 2750 Ballerup I t 8877 6000 I wtcballerup@wtcballerup.dk

