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Bila A/S er blandt de 
tre kandidater, som 
kæmper om årets Figh-
ter Pokal og en check 
på 100.000 kr. øremær-
ket et arrangement for 
medarbejderne. Sidste 
chance for at stemme 
på Bila eller en af de 
andre kandidater er 
den 26. oktober på 
Fighter Pokalens hjem-
meside

AF LARS BANG BERTELSEN
lbb@mf.dk

Siden 2007, hvor Bila A/S 
stod i virksomhedens 
største krise, har en ny 
forretningstilgang og en 
ny måde at tænke forret-
ning på pustet liv i virk-
somheden, og medarbej-
derne har sammen med 
ledelsen arbejdet hårdt 
og fokuseret for at skabe 
gode resultater og styrke 
forretningen.

Bila er klar til at tage 
kampen op mod Tange 
Frilandsgartneri A/S og 
Ausumgaard i kampen 
om Fighter Pokalen og en 
check på 100.000 kr. Pri-
sen overrækkes af energi-

selskabet OK og tildeles 
for fjerde år i træk til en 
fighter blandt landets 
små og mellemstore virk-
somheder. Der kan stem-
mes på de tre kandidater 
på www.fighterpokalen.
dk til den 26. oktober.

Krisen har betydet, at 
Bila har fået ny salgsstra-
tegi. Der er nu stort fokus 
på værdibaseret salg og 
dermed er kundens be-
hov kommet i centrum. 

- Vi tænker kunden ind 
i alt, hvad vi foretager os, 
og vi skal se kundens be-
hov, før han selv, fortæller 
Jan Bisgaard Sørensen, 
adm. direktør i Bila. 

- Forståelsen for vores 
kunders forretning er 
simpelthen blevet ker-
nen i vores forretning. 
Man kan karakterisere 
os som en ekstern sam-
arbejdspartner, der skal 
øge bundlinjen hos kun-
den – det er faktisk meget 
atypisk for vores branche 
at tænke sådan. Men det 
er dét, der er vores om-
drejningspunkt, vores 
mission, tilføjer direktø-
ren.

Bila leverer højteknolo-

giske industrirobotter til 
hele verden og hjælper 
bl.a. kunderne med pro-
duktionsoptimering gen-
nem automatiserings-
løsninger. Virksomheden 
har samlet alle aktiviteter 
under ét tag – rådgivning, 
konstruktion, udvikling, 
implementering og efter-
følgende servicering af 
robotanlæg.

Da Bila mærkede krisen 
tæt inde på livet, måtte 
der lægges nye strategier, 
og hele mindsettet skulle 
ændres. 

- Og hvordan overbevi-

ser man så sine medar-
bejdere om, at det eneste 
rigtige er at tænke i nye 
baner, spørger Jan Bis-
gaard Sørensen retorisk. 

- Det var faktisk ikke så 
svært, for vores kultur er 
båret af vindermentali-
tet. Vi bliver simpelthen 
ved, og vi giver ikke op. 
De sidste år med krise 
har skabt en naturlig ’se-
nes of urgency’ hos både 
ledelse og medarbejde-
re. Vi har brugt krisen 
til at træne procedurer, 
kompetencer, ansvar og 
fælles værdier, og vi er i 

dag mere bevidste end 
nogensinde om, at det 
er medarbejderne, som 
skaber resultaterne i Bila, 
forklarer han. 

Fighter Pokalens dom-
merpanel var enige om, 
at Bila er et flot eksempel 
på en sand fighter, som 
har lagt den rigtige stra-
tegi: 

- Bila har stor tillid til 
egne medarbejdere og 
deres kompetencer og et 
stærkt fokus på værdi-
skabelse hos kunden – 
ikke fokus på pris alene, 
siger Jens Klarskov fra 
Dansk Erhverv og med-
lem af dommerpanelet 
Dommerpanelet frem-
hævede også, at robotter 
ikke altid betyder, at man 
fjerner arbejdspladser fra 
Danmark – tværtimod.

Udover Jens Klar-
skov, sidder Lars Larsen 
(JYSK), Jens Bjerg Sø-
rensen (Schouw & Co), 
Bendt Bendtsen (MEP)og 
OK’s adm. direktør Jør-
gen Wisborg i dommer-
panelet.

Bila kan blive årets fighter  
Fotos fra Bila A/S.


