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Professionelle viden- 
service leverandører …   
”Vidensfolk” er videnservice-virksomheder, 
som løser specifikke opgaver, projekter og 
ressourcebehov – f.eks. forbedringsprojekter 
og sourcing af forskellige vidensbaserede 
driftsopgaver.  

Eksempler på videnservice virksomheder kan 
være virksomhedsrådgivere, konsulent- og 
kursusvirksomheder, rekrutterings- og vikarbu-
reauer, advokater, revisorer, freelance boghol-
dere, IT-programudviklere, arkitekter, rådgi-
vende ingeniører og mange andre.   

Mange af disse virksomheder mestrer flere 
discipliner og faggrænserne flytter sig hele 
tiden. Derfor kan det være svært at vide, hvem 
man skal henvende sig til – og den bedste 
løsning findes ikke altid der hvor man tror …!  

Brug vidensfolk.dk og få en hurtig og effektiv 
søgningsproces og højt kvalificerede løsninger.  

Cases …   
Vidensfolk.dk har bl.a. formidlet …  

 en kvalitetskonsulent som med et flot resul-
tat varetog kvalitetsfunktionen et halvt år. Der 
blev afregnet et fast månedligt honorar. Efter-
følgende har konsulenten hjulpet virksomheden 
på ad hoc basis.  

 

en freelance bogholder som overtog alle 
funktionerne vedr. bogholderi og løn. Boghol-
deren arbejder nu ca. 1 dag om måneden for 
den lille virksomhed.  

 

en miljøkonsulent der professionelt og hur-
tigt fik sat det grønne regnskab på plads. Virk-
somheden klarer nu selv miljøopgaverne.  

 

en IT-konsulentvirksomhed der designede 
et system, som gav overblik og intuitiv videns-
deling på tværs af virksomhedens multinationa-
le produktionsenheder. 

 

Der står vidensfolk bag …

  

Manator ApS er selv en rådgivningsvirk-
somhed. Erik Nielsen er direktør og aktiv 
netværker og har efterhånden været på 
videnservice-markedet så længe, at op-
søgende salg, omtale og formidling via 
netværk i sig selv kan skaffe opgaver til 
flere end ham selv.   

Han har også lært meget i processen og 
ønsker med vidensfolk.dk at nyttiggøre 
sin erfaring og indsigt i videnservice mar-
kedsforholdende - til fordel for såvel køb-
ere som udbydere af alle typer videnser-
vices.  

Manator Aps leverer også …  

 

Risikoanalyser og risikostyring 

 

Proces- og produktivitetsforbedringer 

 

Kvalitets-, miljø- og energirådgivning 

 

Audit af ledelsessystemer 

 

Kvalitets- og miljøchef (sourcing) 

 

Netværk og ERFA-grupper 

 

Kurser, workshops og coaching …   

Læs mere på: www.manator.dk.  

Kontakt os  

Formidlingskonsulent 
Erik Nielsen  

: 75 95 44 46    
: en@vidensfolk.dk   

Mosegårdvej 59, Mosegård 
DK-5580  Nørre Aaby 

 

Vi skaber kontakt til alle typer 
videnservice-virksomheder   

- professionelle løsninger og  
ressourcer til vidensintensive  

opgaver, projekter og forandringer! 

http://www.manator.dk


 
Formidlingsprocessen – 3 trin fra en aftale …  
Den optimale løsning og den bedste leverandør opnås altid ved at spørge flere udbydere. Det giver flere forskel-
lige løsningsforslag og input, som man ellers ikke ville få.   

Vores formidlingsproces sikrer en hurtig og effektiv søgning samt kvalificerede tilbagemeldinger. Og så er der 
kun 3 trin til en aftale mellem kunden og den bedste leverandør!  

Start på www.vidensfolk.dk, eller  
få mere at vide på tlf. 75 95 44 46.     

 
En ren win-win situation

  
Vidensfolk.dk skaber kontakt mellem  
købere og leverandører af videnservices    

- Fordele for købere af  
videnservices …  
Få den rigtige løsning og den bedste leverandør   

 

Det er nemt, hurtigt og gratis.  

 

Det er helt anonymt – lige indtil kunden selv øn-
sker at få kontakt til udvalgte leverandører.  

Med vidensfolk.dk får beslutningstagere let adgang til 
et udvalg af løsningsforslag fra kompetente videns-
folk - som vel at mærke både kan og vil hjælpe med 
de specifikke udfordringer.   

Kundens forespørgsel udsendes direkte til relevante 
videnservice-virksomheder i vort netværk og hvis en 
forespørgsel kræver kompetencer som vi ikke allere-
de har, så går vi aktivt ud og finder dem! Dette sikrer 
hurtige og kvalificerede svar. Kunden skal blot ud-
vælge de 3 bedste løsningsforslag – så skaber vi 
direkte kontakt til vidensfolkene bag . . . . . . . . . 

    

- Fordele for leverandører 
af videnservices …  
Få nye kunder og opgaver   

 

Få aktuelle og relevante kundeforespørgsler – og 
svar på dem, som virksomheden kan og vil løse. 

 

Det er gratis at være med i formidlingstjenestens 
netværk - kun vinderen af en given opgave skal 
betale et lille formidlingshonorar til vidensfolk.dk.  

Med vidensfolk.dk får videnservice-virksomheder let 
adgang til aktuelle opgaver hos kunder som har er-
kendt, at de har brug for ekstern hjælp.   

Opgaverne er definerede på forhånd og alt hvad le-
verandøren skal gøre for at komme i betragtning er, 
at indsende et løsningsforslag til vidensfolk.dk. Vi 
skaber kontakten, når kunden ønsker det . . . . . 
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