
 

 
Elgiganten er en af Danmarks førende varehuskæder indenfor mærkevare-produkter i hjemme-elektronik og hårde/hvidevarer. Elgiganten blev etableret i 

Danmark i 1996 og har i dag ca. 1.700 medarbejdere fordelt på 29 varehuse landet over samt en af landets største internetbutikker på Elgiganten.dk. 
 

Elgiganten A/S omsatte i regnskabsåret 2012-13 for i alt 5,1 milliarder danske kroner. Elgiganten A/S indgår i Elkjøp Nordic-koncernen, der i regnskabsåret 
2012/13 omsatte for i alt 26 milliarder norske kroner. Der er i Norden i alt 289 varehuse og ca. 7000 medarbejdere. Alle nordiske varehuse forsynes fra det 

100.000 kvm store centrallager i Jönköping, Sverige. Elkjøp-koncernen ejes af britiske Dixons Retail (DXNS) 
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Kære Frank og FG Consult 

Vi havde i Elgiganten glæden af et fremragende leder-udviklingsforløb i jeres regi.  

Det var en stor oplevelse, og den feedback som vi har fået viser, at kurset har brændt sig fast som noget enormt 
lærerigt hos alle deltagere.  

Men ikke nok med det. Som kursusansvarlig var det en fornøjelse at forberede og gennemføre kurset med jer. 
Jeg oplevede en stor professionalisme, og det var tydeligt at vores ønsker til leder-udvikling blev fulgt meget 
nøje.  

I forstod tydeligt, hvad det var vi gerne ville have vores kursister igennem – nemlig ikke bare et lederkursus 
med udfordringer, men i ligeså høj grad at der var tale om lederudvikling, hvor vi gerne ville give vores 
kommende ledere i virksomheden personlig udvikling og nogle nye redskaber i værkstøjskassen, som de 
efterfølgende kan tage frem. Det levede kurset til fulde op til.  

Men det hele er ikke bare faglig ros, for vi forventede, at I var gode til jeres arbejde og gennemførelsen af 
kurset. Men hvad vi blev meget positivt overraskede over, var den positive energi og gejst, som I gennemførte 
kurset med. Det var inspirerende og smittede af på alle.  

Nok var det udfordrende for deltagerne, nok blev de presset til det yderste og nok blev der udstukket 
komplekse opgaver som skulle løses – men vi oplevede altid, at det blev gjort respektfuldt og med en klar rød 
tråd. Som du selv sagde til kursisterne: 

 Presset er ikke målet. Det er midlet.  

Og det var der en stor sandhed i, for alle deltagerne oplevede, at det var meningsfuldt, hvad de blev sat til – for 
det lærte dem om sig selv og gjorde dem i stand til bedre at handle i udfordrende situationer. En stor kvalitet 
som leder.  

Derfor tøver jeg ikke med at sige, at der var tale om lederuddannelse i høj klasse, hvor vi fik ”Value for Money”. 

Så I skal have mange tak for nogle gode, intense og lærerige dage. Det var en fornøjelse at opleve på tætteste 
hold.  

Mange hilsner 

Ronni Stormbach 

HR og People Development Manager, Elgiganten  


