
Rasmus Steengaard
Ekspert i Adfærdsdesign, Strategi, Digital 
Transformation og Det Moderne Arbejdsmarked 
”Industri 4.0”, Social Selling og Coaching. 

Har arbejdet som salgschef og -direktør i både tech
start-ups og internationale organisationer siden 2001, 
indenfor online markedsføring, førende digitale & 
teknologiske udbydere, samt konsulentbranchen.

Rasmus er ansvarlig for salg og gennemførsel af forløb 
til kunder med fokus på transformation, strategi 
implementering, forankring og people analytics. 

Læs mere om Rasmus på 
Https://www.linkedin.com/in/steengaard

”Udviklingen har aldrig 
gået så hurtigt og 

kommer ikke til at gå så 
langsomt som lige nu. 

9 gange mere 
medarbejderdata, er 

samlet de seneste to år 
end nogensinde tidligere 

indsamlet.

Det er et historisk dårligt 
tidspunkt ikke at have styr 

på sine digitale 
værktøjer.”

”
DIGITALISERING
Med sit indgående kendskab til det moderne 
arbejdsmarked, og udviklingen der opleves lige nu 
med digital transformation af virksomheder, kan 
Rasmus rådgive og navigere i de HR og 
Ledelsesværktøjer, der skal implementeres i de 
fremtidsorienterede organisationer.

ADFÆRDSDESIGN & 
TRANSFORMATION
Rasmus er kendt for hans store viden om det digitale 
område og evne til at binde strategi, people analytics, 
management og virksomhedskultur sammen. Med 
fokus på faglig ordentlighed og evne til at møde alle 
deltagere i engageret øjenhøjde, der skaber den 
tryghed i en forandringsproces, der er nødvendig for 
udvikling og forankring. 

Når vi skal ændre adfærd eller optage viden, så er det 
bevist at mennesker har behov for løbende påvirkning. 
Det er også kaldet blended learning, nudging eller på 
populært dansk Adfærdsdesign.

Adfærdsdesign er en disciplin, der bruger 
evidensbaseret forskning fra fx psykologi, sociologi og 
antropologi til at forstå og påvirke menneskers 
handlinger, ligesom Play Your Talent.

TALENT BRANDING & ACQUISITION
Rasmus gør brug af agil indlæring & udvikling som 
tilgang, der fokuserer på at levere konkret værdi 
løbende, som dermed gør det muligt at få tidlig og 
kontinuerlig feedback fra dem, der påvirkes med digital 
employer branding og talent acquisition.

https://www.linkedin.com/in/steengaard

