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DIREKTIONSGANGEN      10 

Danfoss: Talenter 
løfter bundlinjen 

TALENTJUBILÆUM      20 

Talenter oplever 
markante lønhop

Carsten Stendevad er gået fra Talent 100 til chef for Danmarks største 
pengetank, ATP. Han har forladt Citygroup – et selskab på størrelse 

med Aarhus. Læs, hvorfor ATP er et væsentligt karriereskifte.
Interview side 12-17



A+ * Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105 hk inkl. moms, serviceaftale og businesspakke (håndfri telefonopkobling via bluetooth med audiostreaming, multifunktionslæderrat, midter-
armlæn foran, sædevarme foran samt lys- og regnsensor, værdi fra 23.400 kr.). Engangsydelse 25.000 kr. Løbetid 36 mdr. 20.000 km/år. Etableringsomk. 0 kr. Samlet omk. i 
perioden 150.820 kr. Forbrug v/bl. kørsel 26,3 km/l. CO2 udslip 99 g/km. 1/2 årlig grøn ejerafgift 660 kr. Audi A3 Sportback starter fra 305.022 kr. ekskl. lev. omk. 3.680 kr. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.

Den nye Audi A3 Sportback.
Nogle ting skal bare prøves.

Der er mange gode argumenter for at købe 
den nye Audi A3 Sportback. Den er længere, 
lettere og hurtigere. Og mere brændstof-
økonomisk. Men det er først, når du sidder 
bag rattet, de sidste brikker falder på plads. 
Materialevalget og kvaliteten i kabinen. Den 
intuitive betjening. Og ikke mindst køre-
egen  skaberne, der er både præcise og i 

absolut særklasse. Det er ikke noget, du 
kan læse dig til. Det er noget, du skal prøve. 
Pris fra 305.022 kr. eller 3.495 kr./md. 
med privatleasing.*

Den nye Audi A3 Sportback. 
Book en prøvetur på audi.dk
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100 nye talenter    
TalenT 100 2013  For tiende år i træk præsenterer Berlingske Business Magasin 100  
nye erhvervstalenter under 35 år, fordelt på otte kategorier. Brug indekset  side 28

Foto: phil noBleFoto: erik reFner

Foto: pr

Indhold
06 leder: talent skal vedligeholdes  

med hårdt arbejde.
08 Cityslang: »Strategi, der virker« er  

en  ny bog om vejen til succes med  
strategiarbejdet.

10  Direktionsgangen: talentfokus  
forbedrer bundlinjen, mener niels  
B. Christiansen fra Grundfos.

12 eksklusivt Interview: Mød Atps  
nye direktør, Carsten Stendevad og få  
historien om Citygroups livtag med  
finanskrisen.

18 Motivation: læs om den hårfine  
balance mellem talent og held.  
rasmus Ankersen skriver om  
real Madrids Jose Mourinho.

20 Talentjubilæum: De tidligere 
talenter har gang i karrieren. læs om 
resultaterne af vores rundspørge og  
om fire af succeshistorierne:  
Susanne Mørch Koch, 
Tommy ahlers, 
Jimmy Maymann, 
Bjarke Ingels.

26 Metode: læs, hvordan vi har fundet  
frem til talenterne.

26 Indeks: 100 talenter med side- 
henvisninger.

Mød 100 talenter

28   Salg og marketing   

36   Produktion, logistik og indkøb 

42   Iværksættere 

50   Kommunikation og HR 

56   Økonomi og finans 

62   Forretningsudviklere 

66   ledelse 

74   Rådgivning  

/ TalenT 100
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18 talent og held   
aFgØRelSeR rasmus Ankersen skriver om 
Jose Mourinhos heldige øjeblikke.

20 Gamle talenter   
RunDSPØRge  Få gode råd af de gamle 
talenter og læs om fire talentsucceser.

Ris eller ros? 
Skriv til os på:
bbm@berlingske.dk

Særnummer: Talent 100
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Talentet hos vores leverandører til at producere en flot 
konstrueret jakke hvor der ikke er gået på kompromis med 

hverken komfort, kvalitet eller stil.

Talentet og øjet hos vores medarbejdere til at kunne til-
passe tøjet så det præsenterer bæreren på bedste vis - altid.

Talentet og viljen i huset til at servicere og vejlede frem for 
at sælge for salgets skyld. 

Derfor er vi House of Specialists - og det er vi stolte af.

Slank og velsiddende habit i ren uld. 7999,-Habit i ren uld. Navy eller grå. 7399,-

Slank habit i ren uld. 3999,-

Habit i ren uld og moderne pasform. Navy, koks el. sort. 4299,- Grå, blå eller navy habit i Vitale Barberis metervare. 4999,-

Grå habit i super 140 kvalitet. 4999,-

by

“The Club Blazer”
Alle mænd burde eje en 
blå blazer. Troelstrup har 
designet en der er egnet 
til hverdag og fest.

Ren uld fra Vitale 
Barberis. Enkelt eller 
dobbeltradet. Fås i 
Korte, regulærer og lange 
størrelser.
2499,-

Hos Troelstrup hylder vi talentet

House of Specialists

Troelstrup A/S - Vester Voldgade 5 - 1552 København V - Tlf. 33 12 13 94 - www.troelstrup.com

HOUSE OF SPECIALISTS: Oplev Danmarks største udvalg af originale klassikere til både da-
mer og herrer hos Troelstrup. Vi har samlet de bedste og største brands på 4 etager. Dét kombi-
neret med husets høje serviceniveau  og viden gør at vi kan tilgodese ethvert behov. Læg vejen 
forbi Vester Voldgade 5 og lad dig inspirere. 

SELECTED BRANDS:   Moncler - Armani Jeans - Burberry - Allegri - Armor Lux - Baracuta - 
Barbour - Brax  - Canali - Eton - Fred Perry - Gloverall - Hugo Boss - John Smedley - L.B.M - Lloyd 
- Moreschi - Church’s - Polo Ralph Lauren - Sebago - Stenströms - Wolford - Woolrich -  Tiger Of  
Sweden - Max Mara Weekend - og mange flere…
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/ talent 100

af Claus Skovhus
Redaktør, Berlingske Business Magasin 

//clsk@berlingske.dk

Læs og kommentér
clausskovhus.blogs.business.dk

Redaktøren

For 10. gang udkommer Berlingske 
Business Magasin med et særligt 
nummer, der peger på 100 lysende 
talenter i dansk erhvervsliv. For 

mange er det et skulderklap på vejen, for 
andre er det en kærkommen anerkendel-
se af hårdt slid, for sagen er, at talent ikke 
er nok i sig selv.

Det er slidsomt at skille sig ud, og selv 
om man er indiskutabelt dygtig i sit fag, 
kan tilfældigheder komme til at gøre en 
forskel på karrierevejen.

I dette års nummer bringer vi et in-
terview med Carsten Stendevad, den 
nye direktør for ATP, som var blandt 
de 100 talenter, magasinet udpegede i 
2005. Umiddelbart ligner hans karriere 
fra konsulenthuset McKinsey over Ci-
tigroup i USA til topposten for Danmarks 
største pengetank en velgennemtænkt 
karriereplan. Men som han siger: »I min 
historie vil det være en falsk fortælling«.

Carsten Stendevad har taget nogle 
chancer og været til stede på det rigtige 
tidspunkt, men det ændrer ikke ved, at 
talentet er det grundlæggende enzym, 
som får mulighederne til at opstå.

Med 10 Talent 100-udgivelser og en 
base på 1.000 talenter kan vi efterhånden 
tegne et solidt billede af den generelle 
udvikling for dem, der blev udpeget som 
lysende stjerner. 

Talentfulde politikere er blevet til mi-
nistre, iværksættere som Tommy Ahlers 
og Jim Maymann har dokumenteret, at 
de kan skabe virksomheder, sælge dem 
og udnytte deres talenter til at skabe nye 

virksomheder eller etablere sig på den 
internationale scene, og et kreativt talent 
som arkitekten Bjarke Ingels er blevet et 
internationalt fænomen med tegnestue i 
København, New York og Beijing.

Drømmefabrik
Berlingske Business Magasin har i an-
ledning af jubilæet gennemført en rund-
spørge blandt tidligere talenter. En brøk-
del siger, de ikke har fået den karriere, de 
drømte om. Otte ud af ti har til gengæld 
opnået den karriere, de drømte om, og 
igen: Otte ud af ti er avanceret, siden de 
var med i Talent 100.

De solide karrierehop smitter også af 
på lønningsposen. Hvis vi ser på tidligere 
års talenter, så er gennemsnitslønnen 
steget 45 procent til 1,1 mio. kr. om året.

Men intet kommer af sig selv. Som 
tidligere talenter siger, skal man nyde kå-
ringen, men ellers skal du fokusere på de 
resultater, du leverer her og nu. De giver 
adgangsbillet til nye udfordringer. 

Netværk, efteruddannelse og ud-
landsophold er elementer i karriereplan-
lægningen, men du skal finde ud af, hvad 
du er »sindsygt god til, og blive endnu 
bedre til det,« som en deltager i undersø-
gelsen siger. Og som andre udtrykker det: 
»Sørg for at have det sjovt«.

Kernen er, at det sidste skridt til top-
pen af karrieren næppe kan planlægges, 
men vil bero på tilfældigheder. Det ene-
ste sikre er, at talentet skal plejes og ved-
ligeholdes, hvis man skal være klar på et 
tilfældigt tidspunkt i sin karriere.

De færreste kan være så heldige som 
»The Lucky One« – den karismatiske træ-
ner for Real Madrid, som Rasmus Anker-
sen skriver om i en klumme i dette maga-
sin. Hvor ville Jose Mourinho have været, 
hvis hans klub FC Porto havde tabt semi-
finalen mod Manchester United i 2003? 
Han havde næppet fået chancen i Chel-
sea, og hans eget prædikat »The Special 
One« ville næppe være blevet formuleret. 
Nu gik Porto videre på en klar dommer-
fejl, og  Mourinho fremstår som et af ver-
dens største trænertalenter i vor tid.

Heldigvis beror udvælgelsen af talen-
ter i Berlingske Business Magasin ikke 
alene på tilfældigheder. Talent 100 er ble-
vet en institution, som erhvervslivet har 
taget til sig. Hvert år får vi gennemarbej-
dede indstillinger og imponerende argu-
menter for hver eneste kandidat. 

Den eneste tilfældighed består i vores 
udvælgelse, hvor der tages højde for en 
mangfoldighed i fag, brancher og virk-
somhedstyper.

1.000 talenter som lysende stjerner

Berlingske Business Magasin udgiver Talent 100 for 10. gang. Mange af talenterne har siden kåringen haft 
pæne karriere- og lønhop. Mød de nye, lysende stjerner, der skal vedligeholde talentet med hårdt arbejde.

af Claus Skovhus
Redaktør, Berlingske Business Magasin 

clsk@berlingske.dk

F For mange er det et skulderklap på vejen, for andre 
er det en kærkommen anerkendelse af hårdt slid.
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VIRTUALISÉR DINE NETVÆRK MED 
WINDOWS SERVER 2012.
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F Talent er billigere end 
bordsalt. Hvad der adskiller 
det talentfulde individ fra den 
succesfulde, er en masse hårdt 
arbejde
Stephen King, forfatter og gysets mester i erindringsbogen 
»On Writing: A Memoir of the Craft«.

FCity slang Skriv til os på bbm@berlingske.dk hvis du vil anbe-
fale blogs, tweets, bøger o.lign. til dine kolleger.

Værd at følge  
Pop Art Design   Der er perioder i historien, 
som er værd at dykke ned i for at blive 
inspireret og blive klog på nye muligheder. 
Museet Louisiana i Humlebæk viser frem til 
9. juni 2013 udstillingen »Pop Art Design«, 
som  tager os tilbage til perioden 1955-72, hvor 
masseproduktion, nye materialer, design, 
reklamer, radio og tv satte turbo på udviklingen 
og skabte nye muligheder for kunstnere og 
designere. En periode, hvor kunstscenen blev 
udfordret af commercial artists og forkortede 
afstanden mellem kunsteriske hovedværker 
og Tupperware, mellem designklassikere og 
reklameskilte.

>  www.louisiana.dk

Headhunt headhunteren    
Jobskifte   Det er ikke ligetil at ÿ nde den rigtige 
headhunter. New York Times giver et par velvalgte 
råd, først og fremmest skal du ÿ nde en headhunter, der 
kender dit fagområde, og helst en, du har hørt om på 
forhånd. Hvis du selv kontakter headhunteren, så tænk 
over indgangsreplikken. Sætninger som »jeg har mistet 
tilliden til ledelsen, virksom heden eller min afdelings 
retning« eller »min afdeling er blevet restruktureret og 
det skader mine muligheder i jobbet,« virker.

>  www.nyt.com

Vejen til succes    
Strategi:  Lars Bo Hansen, direktør i konsulenthuset Valcon, advarer i bogen 
»Strategi der virker – den direkte vej til succes« virksomheder mod den årlige 

opførelse af et strategiteater, hvor der tales om vision, mission og mål, uden at de 
involverede reelt tror på, at det fører til forandring. Ifølge forfatteren er mange 
strategiprocesser nytteløse og ikke meget andet end snak og  for meget isvand. 
Lars Bo Hansen mener, at strategiarbejdet er en organisk proces med  fokus på 
både kort og langt sigt. Den endelige beslutning er ledelsens, men de ansatte 
skal involveres gennem en demokratisering og gentænkning af de strategiske 
processer. Bogen udgives af Gyldendal Business og koster 350 kr.

/ TALENT 100 

FOTO: LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART, PR
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130
47

Med de rette råd 
gennemfører I  

opkøbet med succes

Når I som virksomhed køber jer større, skal I vogte jer for  
at købe katten i sækken. En lang række faktorer bør 

afdækkes. Det kræver erfaring og lokalkendskab – ikke 
mindst på nye markeder. Dårligt forarbejde giver dårlige 

resultater, men har I på forhånd gjort jer klart, hvilke 
risici og muligheder der ligger i et opkøb, kan I også 

tage de nødvendige forholdsregler. Og så er det 
faktisk muligt at købe jer til fremskridt. 

Læs mere om, hvordan vi arbejder med  
transaktioner på kpmg.dk/advisory

KPMG Advisory forbereder og gennemfører hver dag 
virksomhedsopkøb for både danske og internationale 

virksomheder. Vi er 300 dedikerede rådgivere i Danmark, 
der arbejder tæt sammen med 34.000 ligesindede på 

verdensplan inden for områderne Growth, Governance 
and Performance.

A13047-BBM-Talent100-mar_01.indd   1 10/04/13   15.32



Berlingske Business Magasin giver hver  
uge ordet til en dansk topchef.

Talentfokus forbedrer bundlinjen

Som samfund og som virksomhed bliver vi nødt til at gå aktivt ind i kampen om talenterne og 
tilbyde de bedste hoveder gode udviklingsmuligheder. Derfor skal talentudvikling systematiseres.

Talentudvikling er vigtig. Meget 
vigtig – for samfundet, for virk-
somhederne og ikke mindst 
medarbejderne.  Vi har hørt det 

mange gange før, men derfor kan det jo 
godt være sandt alligevel: Mennesker er 
det vigtigste råstof vi har. Derfor skal ta-
lentudvikling systematiseres.

Undersøgelser viser, at de virksomhe-
der, som er bedst til at finde og udvikle 
talenter, også er blandt de virksomheder, 
som skaber de bedste resultater. Der er 
kort sagt en klar sammenhæng mellem 
en virksomheds evne til at dyrke talen-
ter og virksomhedens bundlinje.

Men hvad vil det egentlig sige at være 
et talent? Og hvordan sikrer man i prak-
sis, at de bedste talenter spottes og sikres 
gode udviklingsmuligheder?

En medarbejder med talent er for mig 
at se en medarbejder, som kan noget sær-
ligt. Og som også har viljen til at yde en 
særlig indsats og i sidste ende blive en af 
de bedste på sit felt, hvis potentialet sti-
muleres. Virksomhedens talentudvik-
ling går derfor hånd i h ånd med med-
arbejdernes egne karriereplaner, så der 
skabes rum for udvikling og fremdrift til 
gavn for begge parter.

Personligt ansvar
Virksomheden kan gøre rigtig meget. Og 
det gør vi også i Danfoss. Men det største 
ansvar for den enkeltes udvikling ligger 
altid hos medarbejderen selv. Det kræver 

mod at vælge til og fra blandt de mulig-
heder, der dukker op, ligesom det kræver 
ansvar at tage styringen for sin egen ud-
vikling. 

Men talentudvikling kommer ikke af 
sig selv. I mange virksomheder er der i sti-
gende grad fokus på, at det er nødvendigt 
med en systematisk tilgang til området, 
hvis man for alvor skal se og drage nytte 
af talenterne. Selv om det i første omgang 
er den enkelte leders opgave at spotte ta-
lenter blandt sine egne medarbejdere, er 
det vigtigt, at man på tværs af virksom-
heden systematiserer dette – f.eks. ved at 
inkludere en vurdering i den årlige med-
arbejdersamtale.

Talenter hentet udefra
Talenter kan også hentes ind udefra. I 
Danfoss har vi et Postgraduate Program, 
hvor vi hvert år rekrutterer 20-25 nyud-
dannede talenter globalt set. Disse ta-
lenter tilknyttes over en to-årig periode 
forskellige projekter i d atterselskaber 
verden over, således at de opnår bred er-
faring på tværs af både fagområder og 
sprog- og landegrænser. 

For ligesom det handler om systema-
tik i udvælgelsen og rekrutteringen af ta-
lenter, skal virksomhederne også arbej-
de systematisk med at udvikle og pleje 
talenterne. Og her er intern omrokering 
vigtig. 

Der skal skabes en kultur, hvor det at 
arbejde i forskellige dele af virksomhe-

den er et plus, for det giver medarbejder-
ne bredere kompetencer og giver i sidste 
ende bedre resultater for virksomheden.

Man kan også med fordel samarbej-
de med forsknings- og uddannelsesin-
stitutioner om d eciderede udviklings-
programmer for medarbejderne.  H vis 
vi igen skal tage et eksempel fra Danfoss, 
har vi indgået et samarbejde med IN-
SEAD om et program for udvalgte leder-
talenter, hvor de bliver udfordret både te-
oretisk og praktisk på tværs af afdelinger 
og funktioner.

Kort fortalt er kampen om talenterne 
stor og føres på globalt plan. Både som 
samfund og som virksomhed bliver vi 
nødt til at gå aktivt ind i denne kamp og 
tilbyde de bedste hoveder gode udvik-
lingsmuligheder. For det er i sidste ende 
dem, der ser de nye forretningsmulighe-
der og skaber de nye job.

Af Niels B. Christiansen, 
president og CEO, Danfoss. Næste gang: 

Jørgen Buhl Rasmussen, 
 CEO, Carlsberg.

F Virksomheder, som 
er bedst til at finde og 
udvikle talenter, er også  
blandt de virksom-
heder, som skaber de 
bedste resultater.

Fra direktionsgangen
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Af Vibeke Vestergård
vv@berlingske.dk

Det er næppe mange forundt at blive mødt 
med et udråb som »Wauw, fantastisk og 
tillykke med det«, når man siger sit job op. 
Men det skete for 40-årige Carsten Sten-
devad i midten af december, da han fortalte 
sin chef, administrerende direktør Michael 
Corbat, i Citigroup i New York, at han stop-
pede for at blive ny frontfigur for den dan-
ske pensionskasse ATP i Hillerød. 

Andre i branchen har kaldt det en af de 
bedste »exits« fra Citigroup i mange år. 

Egentlig havde Carsten Stendevad ikke 
forestillet sig, at han skulle forlade det sto-
re amerikanske finanshus. Det gik godt, og 
på sigt kunne han givetvis have arbejdet sig 
højere op i hierarkiet. 

»Men det var en fantastisk mulighed.« 
Jobbet i ATP rummer intellektuel pirring 

og har både et samfundsmæssigt og globalt 
perspektiv. I sine hidtidige job har Carsten 
Stendevad haft rollen som sparringspart-
ner, når virksomheder og institutioner i 
ATPs klasse og større skulle træffe strate-
giske og investeringsmæssige beslutninger 
globalt. Han verdensbillede har været hele 
kloden – USA, Latinamerika og Asien. 

»Pension er noget meget specielt. Det 
er noget, for få sætter sig ind i, inden de går 
på pension, og hvis man ikke gør det or-
dentligt, så kan det have store menneske-
lige konsekvenser. Jeg har set den armod, 
det kan medføre. Jeg har også set, hvordan 
pensionsselskaber rundt omkring i verden 
i bund og grund har lovet mere, end de kan 
holde. Når alvorens dag oprinder, vil det 
være meget svært at løse. Der er jo en grund 
til, at man indførte pension som en af de 
første grundsten i velfærdsstaten.«

I øvrigt var Carsten Stendevad at fin-
de i B erlingske Business Magasins Talent 

100-særnummer i 2005. Den gang gjorde 
Carsten Stendevad indtryk. Det var nær-
mest frygtindgydende læsning om en ung 
Mr. Perfect.

Siden er Carsten Stendevad blevet sind-
billedet på den ledergeneration, der overtog 
forretningslivet i 00erne. De drog ud, fik le-
delseserfaringer og meritter på den interna-
tionale scene, som de her i 10erne successivt 
udfolder – enten ved at vende hjem eller ved 
at besætte topposter internationalt. 

Galionsfigur
Herhjemme var der en snært af undren hos 
mange journalister, for hvad får en af lan-
dets kosmopolitiske sønner til at vælge ATP 
i Hillerød, når et af verdens allerstørste fi-
nanshuse i en af verdens metropoler har øje 
for hans talent?

Indrømmet. Det var også et af de aller-
første spørgsmål, der blev stillet, da Berling-
ske Business Magasin kort før påske mødte 
Carsten Stendevad i London

Stendevad er uvant med eksponerin-
gen. Sanseapparatet er sensitivt og spændt. 
Han vil for alt i verden ikke støde noget el-
ler nogen hverken hos ATP eller blandt de 
mange nye interessenter, han om et øjeblik 
skal tage livtag med. Og han vil for alt i ver-
den ikke lyde storskrydende, men han kan 
ikke skjule, at han som enhver anden var 
glad i l åget for de mange positive tilken-
degivelser, da han fortalte om sit nye job i 
New York. 

Det lidt alvorsfulde blik viger. Smilet 
rammer Carsten Stendevads ansigt med 
fuldt blus. Han hæftede sig ved kontrasten 
på reaktioner i N ew York og i Danmark. 
Det tog kun et nanosekund for en af ver-
dens største finansbosser at forstå, hvorfor 
det var så fantastisk en mulighed i forhold 
til den reaktion, han mødte i Danmark. Det 
tog i øvrigt heller ikke mere end et nanose-
kund at sige ja til tilbuddet, da Stendevad 
talte med ATPs bestyrelsesformand, Jørgen 
Søndergaard. 

Talentet der nåede tinderne

Carsten Stendevad skal i disse dage for første gang indtage et job som frontfigur, nemlig som ATPs 
direktør. De barske erfaringer, han fik i jobbet i Citygroup i New York under finanskrisen, har rustet 
ham, ligesom Citygroups enorme organisation har budt på masser af træning i politik og fraktioner. 
Berlingske Business Magasin har mødt den 40-årige økonom i London til et interview til dette års 
Talent 100-nummer, hvor han selv var med som ungt talent i 2005.

BUSINESS  INt Er v IEw

Top j ob : Carsten Stendevad 
afløser Lars Rohde i ATp.  

Foto: Asger Ladefoged

Stilling: Direktør for ATP.
Alder: 40 år.
Uddannelse: Cand.polit., Københavns 
Universitet. Master of Public Policy 
(MPP) fra Harvards Kennedy School of 
Government. 
Karriere:  
1994-95: Studentermedhjælper, 
Økonomisk og statistisk afdeling, 
Nationalbanken, København.  
1997-02: Projektleder, McKinsey & Co, 
København og New York.  
2002-07: Chef for Emerging Markets 
Financial Strategy Group, Citigroup, 
New York.  
2007-13: Global chef for Financial Stra-
tegy Group og medlem af Corporate 
og Investment Banking Operating 
Committee, Citigroup, New York.  
2013-: Direktør, ATP.
Privat: Gift med Rina Agarwala, 
assistant professor i sociologi.  
Parret har to små børn. 

Carsten Stendevad
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På  a r bej de : Carsten Stendevad er her sendt til møder i London for Citygroup. Foto: a sger Ladefoged

»ATP er en spiller i verdensklassen. Man 
må bare konstatere, at ikke mange pensi-
onsselskaber er kommet så flot igennem de 
sidste fem år: Højt afkast, lave omkostnin-
ger, transparens og stor hæderlighed. Det 
anerkendes i finansverdenen, uanset om 
det er i New York eller i London,« siger Car-
sten Stendevad. 

Attraktivt var det naturligvis også, at 
Carsten Stendevad bliver topchef i A TP: 
»Der er stor forskel på at være en del af le-
delsen og så at være den ene chef. For mig er 
det et stort skridt opad. Det er en kæmpe-
udfordring. Jeg kommer til at lære og vokse 
utroligt meget.«

Lidt sommerfugle i maven har han selv-
følgelig også:

»Enhver, der får et nyt job, er usikker. Jeg 
trøster mig ved, at jeg har oplevet mange 
stressfyldte situationer. Jeg er blevet testet 
i en meget intens verden, som ikke er kendt 
for at være befolket med barmhjertige sa-
maritanere, der hjælper hinanden på vej. 
Det er en benhård verden, hvor man ikke 
må være naiv, og hvor man selv skal kunne 
træffe beslutninger.« 

Det overrasker ham ikke, at han blev 
kaldt en novice i forhold til det politiske sy-
stem herhjemme, da han blev udnævnt til 
ATP-direktør som afløser for Lars Rohde, 
der er ny chef for Nationalbanken.

»Jeg er jo ikke kendt her, og et blik på mit 
CV fortæller ikke alt. Jeg kan roligt sige, at 
man ikke finder et mere byzantinsk system 
end en global virksomhed som Citigroup, 
der har 250.000 ansatte. Så store virk-
somheder er pr. definition komplekse, og 

utroligt meget ledelse foregår pr. komite. 
Enhver, som har brugt fem minutter i en 
stor global virksomhed på størrelse med 
Århus, forstår, hvor sindssygt mange inte-
ressenter der er. I et sådant system overle-
ver man ikke længe, man ryger ikke til tops, 
særligt ikke under en finanskrise, hvis ikke 
man forstår interessentpleje og at gebærde 
sig i forhold til de forskellige fraktioner og 
holdninger, der findes.« 

Kosmopolitten Carsten Stendevad er i 
øvrigt vokset op i et dansk embedsmands-
hjem i Bruxelles i en søskendeflok på fem. 
Han har faktisk kun tilbragt fire sammen-
hængende år i Danmark, mens han uddan-
nede sig som cand.polit. Efter en uddannel-
se som cand.polit. og med suppleringsfag i 
retorik fra Københavns Universitet samt 
en master i public policy fra Kennedy-sko-
len på Harvard fik han job i konsulenthuset 
McKinsey & Co. Først i København, siden i 
New York. 

I 2002 hyrede Citigroup ham til at op-
bygge en finansiel strategienhed i I ndien. 
Det gik så godt, at han i løbet af de næste to 

år rådgav ledelserne i 50 af landets 75 stør-
ste virksomheder. Derefter blev han hentet 
til New York. Uagtet de mange år i udlandet 
taler han et flot dansk uden antydning af ac-
cent. I hans barndomshjem talte man også 
dansk. Det gør han også til sine to børn. Han 
mestrer i øvrigt både fransk, engelsk, tysk 
og italiensk og hindi på begynderniveau. 

Falsk fortælling
Inkognitotilværelsen i New York er nu pas-
sé, for det at være direktør i ATP er en gan-
ske synlig rolle: »Det står ikke på plussiden 
af blokken, men er en naturlig konsekvens 
af, at det er en vigtig samfundsopgave. Mit 
fokus bliver at tale ATP og emner, der vedrø-
rer ATPs medlemmer og pension.«

I øvrigt kan han godt lide at læse selv-
biografier, især når folk er ærlige. Og det er 
folk typisk ikke, siger han. Dog med en en-
kelt modifikation: De er ærlige frem til det 
punkt, hvor de bliver kendte. Her stopper 
Stendevad så læsningen, for så bliver det 
kedeligt, mener han. 

»Livet er jo også drevet af tilfældigheder 
– hvem man bliver venner med, gift med, og 
hvilke døre man går ind ad professionelt. Ek-
sempelvis, da jeg i 2002 tog til Indien. Jeg kan 
godt garantere, at det ikke var en målrettet 
karrierehandling. I 2002 var der atomkrise-
risiko mellem Pakistan og Indien. Alle non-
essential amerikanerne, briter og mange 
europærer var evakueret ud af Indien.«

På trods af risikoen tog Stendevad til In-
dien. Først ringede han dog til sine kones fa-
milie i Indien. 

»Jeg spurgte, om det var et dårligt tids-

F For mig er det et 
stort skridt opad.  
Det er en kæmpeud-
fordring. Jeg kommer 
til at lære og vokse 
utroligt meget.
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punkt at tage til Indien. I t ankerne havde 
jeg selvfølgelig atomkriserisikoen. De sag-
de: ’Det er en frygtelig tid. Monsunen er 
forfærdelig. Du skal vente et par måneder.’ 
Okay, hvis de kun bekymrer sig om monsu-
nen, så kan jeg vel godt tage derud.« 

»I 2002 var det ikke oplagt, at Indien 
pludselig ville buldre derudad. Så vi tog der-
ud, og jeg startede en ny forretning, som jeg 
hurtigt fik banket op – en kombination af 
hårdt arbejde og heldig timing.« 

 »Jeg arbejder hårdt. Det er der utroligt 
mange andre, der også gør. Undervejs har 
jeg mødt mennesker, der har hjulpet mig på 
vej. Jeg har fået muligheder, som jeg har gre-
bet, og andre har jeg selv skabt. Når folk for-
tæller historier om sig selv i biografier, lyder 
det, som de har fulgt en masterplan. I min 
historie ville det være en falsk fortælling.«

Logos, etos og patos
Carsten Stendevad vægrer sig naturligt nok 
ved at komme med store programerklærin-
ger ud fra devisen, at han gerne vil kende 
biksen, medarbejderne og ATPs mange in-
teressenter bedre, inden han taler om det i 
det store offentlige rum. 

»Lige nu ville det blive diplomat-pjat-
snak. Husk på, at selv de mindste ting, jeg 
kom til at sige, ville blive tolket og måske 
overfortolket. Det skal jeg vænne mig til.« 

»Etos, patos og logos,« sammenfatter 
Carsten Stendevad det med. Hvor logos ap-
pellerer til fornuften, appellerer etos og pa-
tos til følelserne, og i Stendevads ledelses-
manuel er der stort fokus på det analytiske 
og substans. Men der skal også kommuni-

kation til for at skabe passion og få menne-
sker til at følge retningen, når beslutninger 
skal føres ud i praksis. Den facet finpudse-
de han ved at supplere sine analytiske øko-
nomfærdigheder med retorikstudier på Kø-
benhavns universitet. 

»Jeg har oplevet, at man i de mest intense 
akademiske diskussioner tror, at man sid-
der og taler om logik, men i bund og grund 
taler man lynhurtigt om noget helt andet, 
som mere handler om følelser. Folk stejler 
ikke nødvendigvis af logiske årsager. Alle 
må bare erkende, at følelserne spiller en 
enorm rolle, også når vi tager beslutnin-
ger. Når jeg tager beslutninger, prøver jeg at 
sikre mig, at følelserne ikke tager over. Med 
fakta og analyser kan man forsøge at undgå 
– eller i det mindste eksponere – konklusio-
ner, der i for høj grad bliver taget af følelses-
mæssige eller forudindtagede holdninger.«

»Min erfaring fra både Citigroup, Mc-
Kinsey og selvfølgelig også fra universitetet 
er, at det sværeste og måske også det vig-
tigste er at stille de rigtige spørgsmål for at 
finde ud af, hvad vi skal fokusere på. Der er 
tusindvis af ting, man kunne forholde sig til, 
men det helt afgørende er at finde de to-tre 
helt store udfordringer.« 

»Vi ved ikke, hvordan de finansielle 
markeder vil udvikle sig. Men vi ved, at ver-
densøkonomien stadig står over for store 
udfordringer, og at der fortsat vil være uro 
i kapitalmarkederne. I øjeblikket er renten 
lav, men sådan fortsætter det ikke. Så jeg vil 
være laserfokuseret på, hvordan man bedst 
kan navigere i en sådan usikkerhed.« 

Carsten Stendevad ville ikke have 

I særnummeret Talent 100 skrev 
vi i 2005: 
»For ti år siden kravlede Carsten Sten-
devad rundt i hovedstadens lygtepæle 
og satte valgplakater op for Martin 
Geertsen og Søren Pind. I dag er både 
Geertsen og Pind borgmestre i Køben-
havn. Carsten Stendevad er derimod 
ansat i verdens største bank, Citigroup, 
hvor han er leder af strategiafdelingen 
for emerging markets. Han bor i New 
York sammen med sin indiske kone, 
men tilbringer over halvdelen af året 
i bl.a. Korea, Kina, Indien, Brasilien og 
Rusland, hvor han mødes med topche-
ferne i de største virksomheder.«

Stendevad i 2005
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været læreårene i McKinsey & Co. foruden, 
men det er »vand« i f orhold til de seneste 
fem år i finanskrisens heksekedel. De ople-
velser fylder og optager ham erkendelses-
mæssigt, ledelsesmæssigt og psykologisk. 
For i finanskrisen har Carsten Stendevad 
siddet på en af de forreste rækker. Den ame-
rikanske bankgigant Citigroup befandt sig 
nemlig »præcis i orkanens midte«. Faktisk 
var Citigroup helt »ude i tovene«. 

Læren af finanskrisen
»De sidste fem år har man fået mere krise-
håndteringserfaring, end folk har fået de 
sidste 20 år, fordi der ikke har været store 
kriser,« siger han. 

»Finanssektoren har været sindssygt ud-
skældt – også med god grund. Derfor er det 
også naturligt, at den skulle bøde for det,« 
pointerer Stendevad. 

»Men på et menneskeligt plan har der 
været folk, som har brugt hele deres liv på 
at arbejde i en verden og har haft al deres 
opsparing i en bank, som har set hele deres 
verden falde i grus. Jeg siger ikke, at det er 
uretfærdigt. Jeg siger bare, at på et menne-
skeligt plan har jeg oplevet ekstreme situati-
oner. På mit eget hold har jeg set mennesker, 
der er gået ned på grund af det psykologiske 
pres. Jeg har oplevet selvmord. Alle mulige 
menneskelige reaktioner. Folk, der pisker 
stemningen op og figurativt løber op og 

ned ad gangene og råber med armene oppe 
og siger: Dommedag er her.«

»I sådanne situationer oplever man, 
hvem der kan bevare roen og fokusere på, 
hvad der er de vigtige spørgsmål, hvad vi 
kan kontrollere, hvad vi ikke kan kontrol-
lere, og hvordan kan vi hjælpe holdet igen-
nem en sådan situation.«

»Det har været magtpåliggende for mig 
at være med til at rette skuden op. Og det er 
lykkedes. Det har været intenst, megastres-
sende, men også spændende. Og jeg har 
nydt det. Det har givet mig en robusthed, 
for jeg har oplevet ting, som man simpelt-
hen ikke troede mulige. »

For Carsten Stendevad var det allervær-
ste de enorme nedskæringer, hvor man den 
ene dag havde forfremmet en medarbejder, 
som man den næste dag fyrede. 

»Jeg husker stadig et møde i l edelsen 
umiddelbart før Lehmans kollaps, hvor det 
gik op for os, hvor slemt det stod til, hvor tæt 
finansmarkederne og dermed verdensøko-
nomien var på totalt kollaps. Vi var alle ry-
stede. Jeg forlod mødet og kaldte mit hold 
sammen.«

»Mit hjerte galopperede, mens jeg sagde 
til dem: Verden er lige ved at eksplodere.  
Vi skal i g ang. Vi må ringe til alle de kun-
der, vi har i hele verden, og så må vi fortæl-
le dem – ikke hvad de skal gøre om en uge,  
ikke om en måned, men lige præcis nu, så 
de kan sikre selv. Vi er meget tæt på eksplo-
sion.«

Carsten Stendevad bliver helt stille et 
kort stund og hiver vejret ind.

»Det var voldsomt. Meget voldsomt. Jeg 
håber aldrig, at jeg kommer til at gennem-
leve noget lignende.«

Efter sådan en fortælling er det nærlig-
gende at spørge Carsten Stendevad, om ATP 
er tilstrækkelig udfordring for ham. Han 
ser lidt paf ud, for ATP rummer i hans optik 
masser af faglige udfordringer. Han ser lidt 
eftertænksom ud. Læner sig lidt frem over 
bordet og siger:

»Du skal lige huske på. Når man fyrer så 
mange, som vi har gjort, så ved man ikke, 
om man selv bliver fyret i morgen. Det er en 

F Det var voldsomt. 
Meget voldsomt.  
Jeg håber aldrig, jeg 
kommer til at gennem-
leve noget lignende.

Er f ari ng : f inanskrisen testede Carsten Stendevads lederevner. f oto: a sger Ladefoged
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situation – som man ikke må sammenligne 
med en krigssituation – men i bund grund 
har man ingen anelse om, hvad der kommer 
til ske. Derfor handler det om at fokusere 
på, hvad vi kan kontrollere, og hjælpe folk 
med at komme igennem det.« 

»Det er en konstant kamp. For os, der 
var med i de kritiske situationer, og som var 
med til at navigere vores egen virksomhed 
igennem skærene, var det adelsmærket, da 
det lykkedes. Det føltes som den ultima-
tive prøve. Det har efterfølgende givet et 
stort kammeratskab med dem, der stod det 
igennem, for der er andre, der tager dolkene 
frem og begynder at slå hinanden ihjel – for-
retningsmæssig kannibalisme. Alle de men-
neskelige facetter kommer frem i sådanne 
stresssituationer. Man lærer meget om sig 
selv og andre – både på godt og ondt.« 

»Jeg har mine evner, men jeg skal være 

mig selv, jeg kan ikke være nogen anden. 
Det var en enormt befriende erkendelse, da 
det gik op for mig. Jeg har det helt fint med, 
at der er usikkerhed og kaos og at have rig-
tigt mange bolde i luften. Jo flere desto bed-
re. Det har ikke noget med dygtighed at gø-
re, det kan jeg bare godt lide.«

Og, betoner han, der venter ham et 
enormt præstationspres i ATP. Ikke mindst, 
fordi det er gået så godt, og at man har tjent 
mange penge. Forude venter svære år og tab. 

»Min opgave bliver at få folk til at for-
stå, at det næste par år fortsat vil være van-
skelige, og at rentestigninger vil skabe nye 
store udfordringer. At vi ikke fokuserer på 
den korte bane, men på den lange. Og vi 
holder, hvad vi lover uanset om det er go-
de eller dårlige tider. Det bliver en kæmpe 
kommunikationsopgave. Jeg håber, at jeg 
er i stand til det.«

Interviewet med ATPs nye direktør, 
Carsten Stendevad, er foretaget i 
London. Rejsen blev betalt af ATP.

Bag om historien

ATP: Carsten Stendevad ser en opgave i at få folk til at forstå, at de næste par år fortsat vil være vanskelige for ATP. Foto: Asger Ladefoged
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Af Rasmus Ankersen
Coach og rådgiver for topsportsfolk og 

erhvervs ledere. Han holder foredrag om 

talentudvikling og high performance i 

organisationer over hele verden.
 www.rasmusankersen.com

Da karismatiske Jose Mourinho 
i 2004 satte sig i t rænersædet i 
Chelsea FC, gjorde han det med 
sin vanlige selviscenesættelse ba-

lancerende mellem charme og arrogance. 
Som han forklarede på sit første pressemø-
de i England: 

»I’m not the one who comes straight out of 
a bottle – I’m the special one.«

»The Special One« var ankommet og 
kvitterede for tilliden ved at bringe det før-
ste engelske mesterskab til Chelsea FC siden 
1958. 

For et par måneder siden var han så til-
bage igen i engelsk fodbold, da han i spidsen 
for Real Madrid sendte Manchester United 
ud af Champions League. Og igen fik »The 
Special One« sat sig selv i centrum, da han 
to minutter før tid takkede sin kollega Alex 

Et ualmindeligt heldigt asen

Held betyder meget mere, end vi tror, skriver forfatter og præstationsudvikler Rasmus Ankeren i denne 
klumme om verdens bedste, men måske også heldigste fodboldtræner: Real Madrids Jose Mourinho.

BUSINESS  mo t Iva t Io N

Af Rasmus Ankersen
Coach og rådgiver for topsportsfolk  

og erhvervs ledere.  

 www.rasmusankersen.com

Held IG: Real Madrids manager, Jose Mourinho, under Champions l eague-kampen 
mod Manchester United på Old Trafford 5. marts. Kampen endte 2-1 til Real Madrid. 
Foto: Peter Powell

/ TAlenT 100

Ferguson for kampen og forlod banen med 
alle verdens kameraer hvilende på sig. 

Dog vil kampen på Old Trafford for-
mentligt blive mest husket for det stærkt 
tvivlsomme røde kørt, som Manchester 
Uniteds portugiser Nani blev tildelt efter 58 

minutter ved stillingen 1-0 til United. Ud-
visningen ændrede kampen totalt, og Real 
Madrid vandt kampen med 2-1, mens Old 
Trafford var ved at koge over af raseri over 
den kritiske dommerfejl. 

Men faktisk var det langt fra første gang, 
at en dommerfejl gav Jose Mourinho en af-
gørende fordel i Champions League. Og det 
var heller ikke første gang, at det skete på 
Old Trafford. 

Den første dommerfejl
Ti år tidligere blev hans karriere netop 
skudt i gang på Old Trafford af en gigantisk 
dommerfejl.

En ung Jose Mourinho stod i s pidsen 
for FC Porto i C hampions League kvartfi-
nalen mod Manchester United. Den første 
kamp i Portugal var endt 2-1 til FC Porto, og 
59 minutter inde i kampen på Old Trafford 
førte United 1-0 og styrede sikkert mod sej-
ren. Da Paul Scholes sendte bolden i nettet 
til 2-0, lignede det en afgørelse, men målet 
blev skandaløst og fejlagtigt underkendt for 
offside. I stedet gik det sådan, at FC Porto i 
sidste minut scorede til 1-1 og gik videre til 
semi finalen med en samlet 3-2 sejr. 

Jose Mourinho fejrede scoringen ved at 
glide på knæene hen ad græsset i sit jakke-
sæt. Han var i semifinalen og vandt senere 
turneringen. Få måneder efter Champions 
League triumfen sad Jose Mourinho på det 
famøse pressemøde i London, hvor han 
blev præsenteret som ny træner for Chel-
sea FC. The rest is history.

Hvor ville Mourinho være i dag?
Siden da er »The Special One« igen og igen 
blevet fremhævet som en fremragende 
mandskabsbehandler, et taktisk geni og 
som en hårdtarbejdende træner langt ud 
over det sædvanlige. 

Men faktum er, at Jose Mounrinhos kar-
riere er bygget på meget andet end bare 
hårdt arbejde og vindervilje. Åbenlyst har 
han på kritiske tidspunkter i s in karriere 
haft mere end bare almindeligt held med 
dommerkendelser. 

Vi snakker ikke bare om små tilfældig-
heder. Vi snakker om kampafgørende begi-
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venheder totalt uden for hans kontrol. Både 
kendelsen for et par måneder siden og til-
bage i 2003 på Old Trafford havde intet med 
Jose Mourinhos evner som træner at gøre. 
Det var held i sin reneste form, og det leder 
mig til at stille spørgsmålet: 

Hvad er det i v irkeligheden, som Mou-
rinhos succes er bygget på, og som gør ham 
så speciel? Er det snarere held end dygtig-
hed? 

Tænk over det. Hvor ville Jose Mourinho 
være i dag, hvis Paul Scholes’ mål var blevet 
anerkendt i 2003, som det burde, og Man-
chester United som forventet havde slået 
FC Porto ud af kvartfinalen? Så havde han 
formentligt ikke stået på Old Trafford i tirs-
dags, og han var med garanti aldrig kom-
met til Chelsea i 2004. Dermed ikke sagt at 
Jose Mourinho er uduelig som træner, men 
havde han så i stedet for Real Madrid været 
træner for Tottenham? Valencia? Eller må-
ske stadig været i Portugal?

Plat eller krone?
Mit ærinde er ikke at nedgøre Jose Mourin-
ho og reducere hans succes udelukkende til 
et spørgsmål om held, men jeg mener at fak-
toren held ofte er undervurderet i forsøget 
på at forklare succes. Fejlagtige offsideken-
delser og frispark, der aldrig blev dømt, er 
noget af det mest karriereafgørende for en 
fodboldtræner. 

Mange flere succeser, end vi regner med, 
er brolagt på en solid bund af held, og man-
ge flere fiaskoer, end vi tror, er brolagt på 
uheld. Sådan er det generelt i livet. Vi aner-
kender ikke det held, der tillod os at overle-
ve. Vi glemmer alle de situationer, hvor vo-
res eksistens handlede om plat eller krone. 

Med sejren over Manchester United for 
et par måneder siden har Jose Mourinho 
fået en unik mulighed for at vinde sit tredje 
Champions League-trofæ med tre forskel-
lige klubber. 

Hvis det lykkes for ham, bliver han en le-
vende legende, og så vil vi alle have glemt, at 
det, der virkelig gjorde »The Special One« så 
speciel, ikke nødvendigvis var evner, men 
først og fremmest karrierefremmende held 
på de afgørende tidspunkter.

3 .  S E K T I O N  /  T O R S D A G  1 8 . 0 4 . 2 0 1 3  /  B E R L I N G S K E  B U S I N E S S  M A G A S I N

19 Mobil revolution
Flere mobilnetværk på 1 SIM-kort

Skift mellem dine netværk...

hvis dit primære mobilnetværk ikke dækker, er nede eller kun  

giver dig adgang til data i lav hastighed. Skift, når det passer dig.

Du får 3 teleoperatørers mobilnetværk i et og samme SIM-kort,  

nemlig multiSIM fra ipvision. Ring 8888 7777, og hør nærmere.

multisim.dk

TDC

Telenor

Telia SETelia SE

Telenor

TDC

ipvision a/s  -  Skodsborgvej 305 D  -  2850 Nærum  -  Tlf.: (+45) 8888 7777  -  info@ipvision.dk  -  www.ipvision.dk



Af Birgitte Aabo
Research: Jens Bojsen Ruskov

biab@berlingske.dk

»Jeg blev stolt af udnævnelsen og refererer fortsat til det af og til. 
Det gav mig desuden mere tro på mig selv som virksomhedsleder 
og strateg.«

At komme med i den eksklusive flok af talenter, der igennem ti år 
er blevet udnævnt af Berlingske Business Magasin, er for de fleste en 
begivenhed, der fæstner sig. Selv om ingen vil postulere, at udnæv-
nelsen i sig selv gør forskellen, oplever mange af talenterne, at det 
har betydning i den videre karriere at optræde på Talent 100-listen. 
Det viser en rundspørge til de gamle talenter, som Berlingske Busi-
ness Magasin har foretaget op til dette års Talent 100-særnummer. 
Typiske svar var:

»Det satte skub i mine ambitioner om videreuddannelse og hø-
jere stilling.«

»Jeg blev set i organisationen som en person, som havde noget 
at byde på.«

»Større synlighed i markedet.«
»Jobtilbud og jobskifte.«
»Har fået mere ansvar og er også blevet kontaktet af headhuntere.«

... Susanne Mørch Koch var blandt dem, der fik følere fra flere head-
huntere efter sin kåring i 2004. Dengang var hun ansat i DSB som pro-
jektdirektør, i dag er hun nyudnævnt kommerciel direktør samme 

sted – men i mellemtiden har hun været ude af huset og arbejdet for 
både konkurrenten Arriva og KPMG.

»Da jeg blev udnævnt til talent, blev jeg rigtig glad. Du bliver jo 
ikke talent, uden at nogen har indstillet dig, så der ligger en anerken-
delse i det, som havde betydning for mig.«

Susanne Mørch Kochs første job var som management konsulent 
hos McKinsey:

»Det gav en god ballast til at forstå dansk erhvervsliv og lærte mig 
at arbejde analytisk og anvendelsesorienteret. Min karriere har væ-
ret karakteriseret ved, at det ene job har kvalificeret til det næste. Jeg 
tror generelt, at det at flytte sig til andre virksomheder eller i hvert 
fald at skifte opgaver eller geografi fremmer karrieren. Jeg gjorde det, 
fordi jeg syntes, det gav spændende muligheder og større ansvar«, si-
ger nu 39-årige Susanne Mørch Koch, der som kommerciel direktør 
har omkring 1.500 medarbejdere under sig.

Hun synes ikke, at hendes ledelsesstil har ændret sig markant i 
takt med, at hun er steget i graderne:

»Jeg har selvfølgelig lært nye discipliner og er rundet af mine erfa-
ringer, men jeg har været Susanne hele vejen igennem. Hvis jeg skal 
give nye talenter råd, er det at være parat til at tage ansvar og tænke 
i muligheder. Derudover skal man altid være en kollega, som andre 
frivilligt ville vælge at arbejde sammen med. Så skal resultaterne nok 
komme.«

Netværk, der rykker
En del af de 89 tidligere talenter, der har besvaret rundspørgen, 
fremhæver, at de har haft stor glæde af det professionelle netværk, 
som Talent 100 også udløser adgangsbillet til:

»Talentnetværksgruppen har været og er stadig meget udbytte-
rig.«

»Det gav mig et netværks-boost, som siden har præget min til-
gang til det at netværke på et personligt og fagligt plan.«

»Netværksgruppen er det primære.«
»Kåringen gav mig adgang til netværk, som har været utrolig vær-

difuldt. Både i form af faglig sparring, intellektuel stimulering og ad-
gang til at se, hvordan mine kompetencer nemt kan anvendes i en 
anden virksomhed.«

... Da succesiværksætteren Tommy Ahlers blev kåret til Talent 100 i 
2007, var han godt i gang med at bruge sine kompetencer. Han stod 
bag mobilservice-virksomheden ZYB, som året efter blev solgt for en 
kvart milliard kroner til Vodafone.

»Det giver stolthed og forpligtigelse at blive holdt frem som en, der 
er dygtig. Da jeg blev kåret og var i magasinet med billede, fik min mor 
det lamineret og hængt op. Det betød meget!,« siger Tommy Ahlers.

»Et boost til selvtilliden«

At blive valgt til Berlingske Business Magasins årlige særnummer Talent 100 er ingen garanti for noget 
som helst. Men en rundspørge blandt de kårede igennem nu ti år tyder på, at flertallet får indfriet deres 
karrie redrømme – og en solid lønkonto.

BUSINESS  Ta l ENTjUBIl æ Um

Susanne Mørch Koch. 
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Tommy Ahlers.
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Han peger dog også på, at der kan være en risiko ved at blive kå-
ret:

»Med kåringen får man vist alle, at man er en helvedes karl, og 
der er en fare for, at man glemmer at udfordre sig selv. Pludselig er der 
gået 20 år, og man finder ud af, at det alligevel ikke var så fantastisk, 
og at andre løb med det mest spændende.«

Da den nu 37-årige Tommy Ahlers solgte ZYB, havde dele af omgi-
velserne forventning om, at han derefter ville have en arbejdstilvæ-
relse baseret på bestyrelsesposter. I stedet investerede han i Podio, en 
slags Facebook for virksomheder, og blev administrerende direktør 
samme sted. Sidste år blev Podio solgt til amerikanske Citrix, men 
Tommy Ahlers er stadig direktør:

»Jeg skal ikke andet lige nu, men på et tidspunkt vil jeg prøve kræf-
ter med noget nyt. Man skal turde bevæge sig ud af komfortzonen. 
Dengang jeg gik fra mit godt betalte job i McKinsey og blev iværksæt-
ter, gik jeg fra at have anerkendelse til at blive mødt med skepsis. Men 
man skal gøre det, man brænder for, så er der gode chancer for gode 
resultater,« siger Tommy Ahlers. 

Han var selv tilstrækkeligt opsat på sit projekt til at satse sin for-
holdsvis beskedne opsparing, da han blev selvstændig:

»Nogle tror, at jeg er født med en guldske i munden, men da jeg be-
gyndte, boede jeg i en billig lejlighed, levede på en sten og havde ingen 
børn. Jeg havde måske 100.000 kr., men de rækker langt på de vilkår.«

Tommy Ahlers opfordrer nye iværksætter-talenter til at være am-
bitiøse:

»De skal tænke mere globalt. Vi tror ikke, at vi er gode nok her-
hjemme – vi tænker, at vores produkt er fint på det danske marked, 
men i andre lande har de nok noget, der er bedre, og i USA må de helt 

bestemt have noget bedre. Men det er ikke sikkert. Og hvis man sæt-
ter sig for at afprøve det amerikanske marked, følger det ambitiøse 
med af sig selv.«

Tag ud
Ambitionerne fejler ikke noget hos de tidligere kårede. En del har 
søgt udfordringer internationalt – næsten halvdelen af dem, der har 
svaret på rundspørgen, har i kortere eller længere perioder arbej-
det i udlandet efter deres talentkåring. Dertil kommer en del, der 
har læst videre i udlandet. De internationale oplevelser fremhæves 
i mange af svarene på spørgsmålet om, hvordan talentet er blevet 
plejet efter kåringen:

»Udstationering, nye udfordringer i koncernen samt executive 
MBA.«

»Executive education og arbejde i forskellige lande.«
»Taget en Master ved University of Nottingham, opsøger udfor-

dringer og deltager i ekspert-aktiviteter.«
»Taget en lederstilling i Mellemøsten for at lære mere om inter-

national ledelse.«

... Jimmy Maymann var godt i gang med sin internationale karriere, 
da han i 2006 blev kåret til Talent 100. Han stiftede det digitale bu-
reau Noe Ideo sammen med Morten Lund allerede i 1999, og året ef-
ter solgte de til det amerikanske reklamebureau Leo Burnett, hvor 
Jimmy Maymann blev direktør.

»Det er altid rart med anerkendelse for noget, man har lavet – men 
i forhold til min karriere betød Talent 100 ikke noget, for allerede 
dengang var jeg i udlandet, og der læser de ikke magasinet.«

Ju bil æum : 
Ti Talent 100- 
magasiner i 
kronologisk 
rækkefølge.
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1. Fokuser på opgaven, ikke egen karriere – så kommer 
resten af sig selv.
2. Lev op til forventningerne, ved at gribe de mulighe-
der, du bliver tilbudt.
3. Lad dig inspirere af andre, men følg egne værdier og 
bryd grænser for gængs forretningstankegang. 
4. Vær aldrig for stolt til at bede om hjælp. 
5. Sørg for at få chefer, som kan styrke din udvikling – 
skift job, så du får prøvet dig selv af i en ny kontekst. 
6. Tro på dig selv og de beslutninger, du træffer, ellers vil 
hverken medarbejdere eller overordnede tro på dem.
7. Find din stærkeste side. Hvad er du sindssygt god til, 
og hvad giver dig energi? (oftest det samme) – og bliv så 
endnu bedre til det.
8. Plej et bredt netværk – sørg for at være top of mind 
hos de mennesker, der kan hjælpe dig frem i verden.
9. Opstil nogle klare mål for, hvad du vil bruge dit talent 
til, og gå hårdt efter de mål.
10. Arbejd hårdt – det er til syvende og sidst det mest 
karrierefremmende. En talenttitel kan i sig selv højst resul-
tere i et par hurtige jobskift.

Kilde: Svar fra Berlingske Business Magasins  rundspørge til talenter 
2003-2012.

10 gode råd til nye talenter

På den anden side af kåringen har Jimmy Maymann stiftet rekla-
mebureauet GoViral, der specialiserer sig i branding-videoer, og som 
han sammen med makkeren Claus Moseholm solgte til internetkæm-
pen AOL for en halv milliard kr. i 2011. AOL ejer samtidig det succes-
fulde onlinemedie Huffington Post, som Jimmy Maymann sidste år 
blev udnævnt til administrerende direktør for.

Jimmy Maymann. 
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»En af de ting, der har været med til at skubbe mig ind i min nu-
værende position er, at jeg altid har søgt udfordringer – uden at 
have sat mig krystalklare mål. Desuden har det internationale al-
tid trukket. Jeg er en bonderøv fra Fyn, men jeg vidste, at jeg ville 
til København og derfra til London og så til den næste fase i New 
York. Det har ikke været planlagt, men når jeg ser tilbage, er det 
opdelt i femårs perioder – efter den tid trænger jeg til at redefinere 
mig selv,« fortæller den nu 42-årige Jimmy Maymann i mobilen fra 
New York.

Undervejs i sin karriere har han taget en executive MBA i London:
»Det var en udfordring at komme fra det danske system og være 

vant til at være en af de dygtigste og pludselig sidde blandt nogle af 
de måske smarteste mennesker i verden og ligge fagligt i midten af 
klassen.«

Jimmy Maymann opfordrer til, at man tager ansvar for sin egen 
karriere - o g som det allervigtigste: beskæftiger sig med det, man 
brænder for, så man kan nyde det hårde arbejde, der også er en for-
udsætning for at gøre karriere.

»Hårdt arbejde, held og timing. De tre ting er vigtige. Men med ti-
den og erfaringen er det, som om man bliver heldigere og heldigere, 
så måske hænger det sammen med de erfaringer, man får med det 
hårde arbejde.«

Drømmekarriere 
De fleste talenter har noget misundelsesværdigt – en drømmekar-
riere. I hvert fald svarer mere end to ud af tre, at de i høj eller endda 
meget høj grad har fået den karriere, de drømte om, da de fik deres 
første job. Kun enkelte af deltagerne i rundspørgen har slet ikke fået 
den karriere, de så for sig.

Måske hænger det sammen med, at langt de fleste er avanceret – 
det gælder næsten otte ud af ti. Mange har oplevet at stige i graderne 
i den virksomhed, de var i, da de blev kåret, for de fleste er blevet, 
hvor de var. Et stort mindretal – næsten fire ud af ti – er dog rykket 
til en ny virksomhed.

Lønnen har muligvis også indflydelse på bedømmelsen af, om 
karrieren er en foreløbig succes – u nder alle omstændigheder er 
den steget betragteligt for de talenter, der har svaret i rundspørgen. 
I gennemsnit har de bevæget sig fra en løn på godt 760.000 kr. om 
året, da de blev kåret, til en løn på i dag over 1,1 million kr. årligt.

... Adskillige priser var tidligere blevet tildelt Bjarke Ingels og hans 
tegnestuer, da han i 2007 blev kåret som talent.

»Men det var noget særligt at komme i fokus i m ainstream er-
hvervslivet. Det var et af de første tilfælde, hvor vi blev bekræftet i en 
kontekst uden for den traditionelle arkitektur,« siger 38-årige Bjarke 
Ingels, der etablerede BIG – Bjarke Ingels Group – i 2005. Forinden 
havde han stiftet tegnestuen Plot med en kollega, som han mødte, 
mens han arbejdede i Rotterdam.

»Jeg har ikke været specielt resultatorienteret i min karriere. Det, 
jeg har gjort, har ikke været resultat af, at jeg har fundet en snu måde 
at regne den ud på. Men der findes ikke nogen bedre motivation end 
at gøre det, man virkelig har lyst til.«

Det var lysten til at bo i Barcelona, der fik Bjarke Ingels til at tage 
til Barcelona og læse videre, da han var uddannet fra Kunstakade-
miets Arkitektskole i København:

»Lysten udgjorde 90 procent af motivationen for at tage dertil og 
læse. Senere blev jeg vild med en arkitekten Rem Koolhaas, brugte en 
juleferie på  en portfolio, tog til Rotterdam med bussen, præsenterede 
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 ■ I anledning af, at det i år er 10. gang Berlingske Business 
Magasin kårer Talent 100, har vi foretaget en rundspørge 
blandt dem, der er blevet kåret gennem årene.

 ■ Formålet var at belyse, hvordan det er gået med de 
udnævnte.

 ■ Har de fået brugt deres talent? Hvad har det betydet for 
dem, at de er blevet offentligt anerkendt og fremhævet – 
på det personlige plan og for deres karriere? Hvordan har 
de plejet deres karriere? Har de arbejdet i udlandet eller 
uddannet sig yderligere? Er de avanceret og arbejder de 
fortsat i samme virksomhed? Hvad fik de i løn ved kårin-
gen og nu? Og har de indtil videre opnået den karriere, de 
drømte om.

 ■ Endelig bad vi talenterne give deres bedste råd videre til 
de nye talenter.

 ■ 89 deltog i rundspørgen.

Sådan gik det talenterneterede den og blev ansat….Det var det vildeste at bo i Barcelona og 
bagefter arbejde for Rem Koolhaas. Så da jeg havde fået realiseret 
det, var det næste at starte for sig selv. Jeg ville ikke arbejde for andre.«

For to år siden åbnede BIG, der har tegnestue i Valby, også i New 
York, hvor Bjarke Ingels nu bor:

»Det er en af de bedste forretningsbeslutninger, jeg har taget. Men 
det var ikke derfor, jeg gjorde det. Jeg havde en relation som gjorde, 
at vi skulle kigge på et projekt på Manhattan, og jeg skulle alligevel 
undervise på Harvard et halvt år, og så passede det hele sammen. Det 
har betydet, at vi har fordoblet tegnestuen og tre-fire-doblet omsæt-
ningen. Så det er et ret klogt barometer at handle ud fra, hvad man 
har lyst til. Det er et eventyr at se, hvor langt vi kan tage den her. Vi 
har en hjemmemarked på 5 millioner mennesker, her har vi 315 mil-
lioner.«

Trods de mange mennesker, mangler der dog et enkelt, synes Bjar-
ke Ingels. Nemlig hans kæreste, Julie:

»Foreløbig har det taget mig et halvt år at få opholdstilladelse til 
hende, så jeg er ret frustreret,« siger han. 

Da han hører, at artiklen offentliggøres 18. april, fortæller han 
straks, at det er hendes fødselsdag, og han beder om lov til at sende 
hende en fødselsdagshilsen – det er hermed gjort. 
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Af Claus Skovhus
Redaktør, Berlingske Business Magasin

clsk@berlingske.dk

Berlingske Business Magasin har igen 
i år udvalgt 100 talenter i Danmark. 
Lad det være sagt med det samme: 
Heller ikke i år har det været nemt,

for der er masser af talent i danske virk-
somheder. 

Vi udvælger 100 talenter på baggrund af 
en omfattende nominering fra virksomhe-
derne. Når vi har de nominerede kandida-
ter, vælger vi talenter ud fra tre kriterier:

Begrundelse: Talentets faglige forud-
sætninger, ledelsesmæssige evner og resul-
tater. Desuden lægger vi vægt på anbefalin-
ger fra nærmeste chef eller en tidligere chef.

Udbygget cv: Vi udvælger på baggrund 
af cv’er, hvor der er redegjort for konkrete 
resultater samt faglige og uddannelsesmæs-
sige kompetencer.

Alder: Kort og godt maks. 35 år.
Det er Berlingske Research, der har gen-

nemgået samtlige nomineringer og foreta-
get den endelige udvælgelse. Efterfølgende 
er de 100 udvalgte blevet interviewet. 

Vi tilstræber bredde i forhold til uddan-
nelser, faggrupper og virksomheder.

Fotos af de 100 talenter er venligst stil-
let til rådighed af talenterne selv eller deres 
virksomheder.

Guldnummeret Talent 100 bygger ikke 
på en videnskabelig metode, men særnum-
meret er blevet en institution. Det er niende 
gang, Berlingske Business Magasin dedike-
rer et helt nummer til at portrættere 100 ta-
lenter med ambitioner og faglig ballast til at 
nå helt til tops.

Hvor langt de 100 udvalgte når i karrie-
ren, er i høj grad op til dem selv – og danske 
virksomheders tilgang til talentudvikling.

Tillykke til de 100 udvalgte. Læs meget 
mere om dem på de følgende 45 sider.

Tre kriterier bag udvælgelsen af talenterne
Sådan finder Berlingske Business magasin 100 talenter

/ StrAtegi

Aleksandar Bjelobrk Langelykke, KMD 64
Alfonso Luis Vasquez Caro, Vestas, Global 
MarCom & Corporate Relations 64
Allan Sørensen, Ehrenberg Kommunikation 51
Anders Fogstrup, Norpharma 66
Anders grøn Nørager, Chr. Hansen 29
Anders Holm, Erhvervs- og Vækstministeriet 68
Anders Lonka, ADEPT 81
Anders Pedersen, Ernst & Young 32
Andreas Morthorst,  
Scandinavian Tobacco Group 58
Andreas Nielsen, Bruun & Hjejle 75
Anja Sinding Morgen, Syddansk Universitet 72
Anne Mette Mosekjær Søndergaard,  
Terma Global 52
Asger Strange Olesen,  
EU-Kommissionen/DG Klima 76
Bjarki Björnsson, NNIT 70
Camilla Klæstrup Mølbæk, Dell 54
Camilla Wissing Bille, Better Collective 71
Carla Cammilla Hjort, Artrebels 44
Casper Algren, Novozymes 37
Casper Blom, www.casperblom.dk 43
Casper Silbo raft, GN Resound 70
Charlotte Sejr, Falck Danmark 54
Christian grosen Andersen,  
Wibroe, duckert & Partners 75
Christian Jensby, Deloitte, BPS 77
Christian Wylonis, Creandum 61
Christian Vind, Miljøministeriet 78
Christoffer Kanstrup, Danske Bank 58
Daniel Bæk, Nodes 43
Daniel Hummel, Falck TravelCare 67
Dennis Kristensen, netcompany 79
Didde Dønbo, Stryhns AS 63
elise Atzen, IBM Danmark /  
Strategisk Outsourcing 32
esther Dora rado, Corporate Communications 74
gry Pedersen, Telenor Danmark, Finans 61
guillaume esposito, H. Lundbeck 34

Henrik Jørgensen, Neas Energy 31
Hilde rosenberg Hansen, Interface 34
Jakob Hans Johansen, Kromann Reumert 78
Jannick Malling, tradable 48
Janus Jagd, Love My Home 48
Jens Kolind, Boston Consulting Group 75
Jesper Helwig Hansen,  
Midt- og Vestsjællands Politi 60
Johanne rønnow Olsen, DLG 62
Jonas Harbo, Nykredit 57
Julie Vig Albertsen, Finansministeriets  
koncern, Moderniseringsstyrelsen 40
Kadri Kinkar, PA Consulting Group 80
Kasper Frahm, Plesner Advokatfirma 76
Kasper Holst, webdanmark.com 46
Kenneth Schmidt Jensen, Grundfos 71
Kenneth Ullerup, KPMG 80
Line Køhler Ljungdahl, GasLog Ltd. 38
Mads Behrnt, PwC 76
Mads Bonde, Labster 44
Mads Faurholt, Nova Founders 48
Mads Skovgaard-Andersen, Dong Energy 68
Maria Beck-tange, A/S Dansk Shell 67
Maria Palsmark, Danske Bank,  
Group Operations DK, Retail Services,  
Credit & Home Loan Service 68
Maria Steno, Geelmuyden.Kiese 70
Marie Smidt, Nordea 65
Martin Hagger Kirk, Valcon A/S 81
Martin Jeppsson, Gjensidige Forsikring 31
Martin Lund Knudsen, NCC Construction 34
Martin S. taarnhøj, AstraZeneca 30
Martin teilmann Melchior, Skandia 60
Mikkel Andersen,  
Text100 global communications 78
Mikkel Friis rossa, Bech-Bruun 79
Morten Lisby, DSV Air & Sea 69
Morten van gils Hansen, Rambøll 65
Nicolai Loft Demring, TDC 56
Peter Faaborg-Andersen, Novozymes  63

Peter Hamilton Bernth, COWI, Byggeri Øst 80
Peter Woods Klingenberg,  
Postnord AB - Postdanmark 38
Philip røssel, Coloplast 40
rasmus Hedelund Jensen, Danske Licens Spil 30
rasmus Lynnerup, City Colleges of Chicago 64
rikke Skovbo Christensen, Chr. Hansen 37
Sara riis-Carstensen, LEGO Group 35
Sarah gregersen, Social Lab 42
Silke Bock, Zetland 49
Simon Damkjær Wille, Polaris Private Equity 60
Sofie Andersen, MAQS Law Firm 77
Sofie Münster, LøkkeFonden 69
Sophia-Marie Klages, Quartz+Co 79
Steffen Bjerregaard, Nilfisk-Advance 38
Steffen Lundgren Kristensen, Tryg 35
Susanne Hoffmann, Grundfos 52
Svend Stenberg Mølholt,  
Damco – part of A.P. Møller Mærsk Group 72
Søren Skovgård Møller, Rambøll Olie & Gas 72
tanya Helene Christensen,  
Microsoft Danmark 30
thomas Christiansen, BlackRock 57
thomas Clement guldager,  
Xellia Pharmaceuticals 36
thomas Helt, Quick Care 46
thomas Michael Kroman, Miinto.dk 32
thomas Aarestrup Jepsen,  
Philip Morris International i Lausanne, CH 52
thor Palmhøj, Magasin 50
tine Vestergren Jensen,  
Nordea Asset Management 57
toke Kruse, Billys Billing 49
trine roland Westergaard,  
Paustian International Ltd. i Shanghai 29
turið Finnbogadóttir Arge, BankNordik 28
Ulrich W. A. Hemmingsen, Tryg 58
Xenia Duffy Obel, Mita-Teknik 51

talent 100 indeks (sorteret efter fornavn)
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Undgå ligegyldige mellemlandinger. Singapore Airlines flyver dig non-stop fra København til Singapore 5 gange om 

ugen og videre til en af vores 30 fantastiske destinationer i Sydøstasien. Læn dig tilbage i de komfortable sæder og lad 

tiden flyve med KrisWorld, dit personlige underholdningssystem. Alt i mens du nyder lækre retter kreeret af verdens 

stjernekokke – alt sammen serveret for dig med en service, selv andre luftfarsselskaber taler om. singaporeair.com

5 ugentlige afgange – den hurtige vej til Asien

singaporeair.com



 16 
talenter:
Salg og 
marketing
Af Evelina Gold
bbm@berlingske.dk

Det er gået stærkt for den 30-årige direktør for forretningssupport i 
BankNordik, Turið Finnbogadóttir Arge. I sommeren 2007 kom hun 
fra en stilling som regnskabsansvarlig for teleselskabet Vodafone Fær-
øerne og blev ansat som investeringsrådgiver i banken.

»I 2010  blev hun udnævnt til at være bankens nye HR-direktør og 
var i sommeren 2011 øverst ansvarlige for udvælgelsen af 200 medar-
bejdere blandt Amagerbankens ca. 500 medarbejdere i forbindelse 
med, at BankNordik overtog de sunde dele af banken,« fortæller in-
vestor relations officer i BankNordik Johnny í Grótinum, der i sin tid 
anbefalede hende til stillingen som HR-direktør.

Skal Turið Finnbogadóttir Arge selv pege på en rød tråd i sit ar-
bejdsliv, så har det været at sige ja tak til de muligheder, hun har fået. 
Og muligheden for en karriere i BankNordik har hun været entydigt 
glad for.

»Vi har filialer i G rønland, Danmark og på Færøerne, og forret-
ningssupport-enheden er delt op i kundeservice, filialsupport og salg- 
og marketing. Så jeg er i kontakt med mange forskellige mennesker 
hver dag, og det er både spændende og udfordrende. Der er ikke to 
dage, der er ens,« siger hun.

 
Turið Finnbogadóttir Arge
30 år, direktør for forretningssupport i BankNordik.
 
2005-2007: Finansiel koordinator, Vodafone Færøerne.
2008-2010: Teamleder for investeringsrådgivning, BankNordik.
2008-2011: Cand.merc.aud. fjernstudier ved Handelshøjskolen.
2010-: HR-direktør, BankNordik.

Kometkarriere i BankNordik
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Trine Roland Westergaard var stadig butikselev hos Paustian i Kø-
benhavn, da hun med to ugers betænkningstid sagde ja til salgs-
jobbet som key account manager for Paustian International med 
base i Kina, Shanghai. Hendes korte erhvervserfaring og unge al-
der skulle ikke stå i vejen for at kaste sig ud på det komplekse ki-
nesiske marked.

»Jeg er en fighter og giver aldrig op, og jeg kaster mig gerne ho-
vedkulds ud i udfordringer og opgaver uden nødvendigvis helt på 
forhånd at kende til omfanget,« siger Trine Roland Westergaard, 
der beskriver sig selv som en resultatorienteret person, der ser et 
potentielt salg i alt.

Spørger man Paustians CEO, Peter Kampmann, har netop 
frygtløsheden været en af hendes største styrker.

»Trine har gennem learning by doing formået at leve sig ind i 
det kinesiske samfund og opbygge relationer til både kinesiske 
kolleger og lokale og internationale samarbejdspartnere. Hun 
har formået at styrke Paustians aktiviteter i Kina og dermed øge 
indtjeningen og været god til at finde nye salgskanaler, som jo er 
altafgørende for en forsat udvikling af Paustian Internationals ek-
sistensgrundlag,« siger han.

 

Trine Roland Westergaard
27 år, sales director, Asia Pacific, Paustian International, Shanghai.
 
2006-2009: Visual merchandiser, TEKO-Centeret, Herning.
2009-2011: Møbelhandler, Odder Handelsfagsskole, udlært hos 
Paustian, København.
2011-2012: Key account manager, Paustian, Shanghai.
2012-: Sales director, Asia Pacific, Paustian International, Shanghai.

Møbelsælger i Kina

Som global marketing manager i Chr. Hansen A/S har Anders Grøn 
Nørager marketing- og produktansvaret for nogle af virksomhe-
dens kommercielt vigtigste bio-ingredienser. For en generalist som 
ham kræver det grundig forberedelse og kollegernes engagement, 
når bioteknologi skal omsættes til kommercielt gangbare koncep-
ter. Men det er også et af de mest spændende aspekter ved jobbet. 

»Chr. Hansen befinder sig i et fantastisk spændende krydsfelt. 
Vores løsninger er baseret på avanceret bioteknologi, og vi sælger 
til en fødevareindustri, som er stærkt reguleret og indeholder den 
klassiske kompleksitet fra teknisk B2B-salg. Men samtidig er bran-
chen meget forbrugernær, fordi kvaliteten af vores fødevarer spiller 
en stadig voksende rolle i vores forbrugerbevidsthed,« siger Anders 
Grøn Nørager.

Ifølge Søren Herskind, virksomhedens vice president for com-
mercial development, er evnen til at bygge på sin økonomiske plat-
form og skabe resultater på et teknisk komplekst område Anders 
Grøn Nøragers store styrke.

»Under Anders har Chr. Hansen set høj organisk vækst inden 
for hans markedssegmenter – i et marked, der generelt kun vokser 
marginalt,« siger Søren Herskind.

 
Anders Grøn Nørager
30 år, global marketing manager, Cultures & Enzymes, Chr. Hansen A/S.
 
2008: Cand.merc., CBS. 2006-2010: Global business development 
manager, Danisco.
2010-2012: Regional product manager, Danisco. 
2012-: Global marketing manager, Chr. Hansen.

Kommercielt talent
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»Der er virkelig ingen dage, hvor jeg kommer 
hjem og tænker: »Det var op ad bakke«. Det 
er fantastisk at arbejde med et brand, som så 
mange mennesker har en mening om.« 

Så entydigt begejstret udtaler Tanya  
Helene Christensen sig om s it job. Som 
product marketing manager hos Microsoft 
Danmark sidder hun med marketingansva-
ret for salget af styresystemer til 800.000 
PCer på det danske marked hvert år. Og da 
Microsoft lancerede styresystemet Win-
dows 8 i 2012, fik Tanya Helene Christensen 
stor ros og anerkendelse for den lancerings-
kampagne, hun stod i spidsen for.

Ud over at være ekspert i d igital mar-
keting og sociale medier er den personlige 
kommunikation med mange slags menne-
sker en af hendes store styrker.

»Tanya er et eksempel på den næste ge-
neration af ledere. Hun er ambitiøs, dedike-
ret, passioneret og fremadstormende med 
et smil. Der er ingen tvivl om, at Tanya har 
et kæmpetalent, som vi er stolte af at have 
hos os. Ud over hendes fantastiske drive og 
de resultater, hun skaber, er det en glæde at 
se Tanya, når hun arbejder sammen med 
andre og binder huset sammen på tværs af 
organisationer,« siger direktør i Microsoft 
Danmark Niels Soelberg.

Tanya Helene Christensen
35 år, product marketing manager, Windows, 
Microsoft Danmark.

2008-2009: Marketingudvikler, Teater Camp X. 
2009: Cand. mag. i moderne kultur og kultur-
formidling, Københavns Universitet.  
2009-2010: Eksternt lektorat, Leipzig  
Universitet, Tyskland. 
2010-2011: Marketing project manager, 
Microsoft Danmark. 
2011-: Product marketing manager,  
Windows, Microsoft Danmark.

Resultatorienteret 
humanist

Siden han i 2007 kom til AstraZeneca direk-
te fra CBS, har Martin S. Taarnhøj gjort lyn-
karriere. Han startede på landevejene som 
lægemiddelkonsulent og bevægede sig hur-
tigt opad mod sin nuværende stilling som 
Nordic-Baltic therapeutic area director for 
otte lande og virksomhedens største brand, 
Symbicort. 

Spørger man AstraZenecas HR-direktør 
for det nordisk-baltiske område, Rasmus 
Toft-Nielsen, har kombinationen af stærk 
faglighed, drive og den ligefremme facon 
været Martin S. Taarnhøjs store styrke.

»Det er sjældent, Martin forlader et mø-
de eller en social event, uden at alle har lagt 
mærke til og fået sympati for hans dygtig-
hed, humør og evne til at sprede positiv 
energi,« siger Rasmus Toft-Nielsen.

Samarbejde og menneskelige relatio-
ner har altid været drivkraften i Martin S. 
Taarnhøjs arbejde. Og succeskriteriet for et 
godt samarbejde er, at alle de impliceredes 
forskellige faglighed og baggrund bliver ud-
nyttet optimalt. 

»Vi arbejder sammen på tværs af otte 
lande med alt, hvad dertil hører af kultu-
relle baggrunde, opfattelser af hierarki og 
arbejdsgange. Så den store udfordring – og 
det mest spændende – er at opnå fælles fod-
slag,« siger Martin S. Taarnhøj.

Martin S. Taarnhøj
34 år, Nordic-Baltic therapeutic area director, 
AstraZeneca.

2002-2007: Cand.merc., CBS.
2007-2009: Lægemiddelkonsulent,  
AstraZeneca.
2009-2011: Nordic brand manager,  
AstraZeneca.
2011-: Nordic-Baltic therapeutic area  
director, AstraZeneca.

Fra landevejene  
til direktørstol

Rasmus Hedelund Jensen kom til Danske 
Licens Spil, da spillemarkedet blev libera-
liseret, og virksomhedens kundefokus der-
for øget. Med sig havde han erfaringen fra 
et stærkt konkurrencepræget marked som 
afdelingsdirektør i TDC, mens teleindustri-
en også blev liberaliseret. Faktisk befinder 
han sig med egne ord bedst der, hvor det går 
stærkt og »op ad bakke«. Og hans styrke er, 
at han kan trække på sin erfaring på tværs 
af de kommercielle discipliner kundeloyali-
tet, markedsføring, produktudvikling samt 
salg og distributionsudvikling.

»Jeg har været igennem hele den kom-
mercielle værdikæde, og jeg kan rigtigt godt 
lide at have det samlede kommercielle an-
svar og bygge bro på tværs af de forskellige 
discipliner,« siger han.

Ifølge administrerende direktør i D an-
ske Licens Spil Jens Aaløse har Rasmus He-
delund Jensen været en vigtig forandrings-
agent i det halvandet år, de har arbejdet 
sammen.

»Han har udgjort et vigtigt bidrag til det 
resultat, som vi har fremlagt for 2012, med 
en vækst i spilindtægterne på 56 procent til 
1,2 mia. kr. og en vækst i markedsandelen 
på over 15 procent – sideløbende med en li-
beralisering af markedet.«

 

Rasmus Hedelund Jensen
34 år, salgs- og CRM-chef, Danske Licens Spil.
 
2004-2005: Projektleder, TDC Mobil Privat.
2005-2010: Produktchef og afdelingschef, 
TDC Mobil.
2010-2011: Afdelings-/salgsdirektør,  
TDC Privat.
2011-: Salgs- og CRM-chef, Danske Licens Spil.

Bedst op ad bakke
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En kapitaltung branche med mange bar-
rierer. Sådan beskriver Henrik Jørgensen 
gasbranchen. Og det er netop de mange ud-
fordringer, der motiverer ham. Det er svært 
at blive registreret og komme ind på mar-
kedet. Man skal have kreditter og forhand-
le om handelsområder, og der er hele tiden 
nye EU-regler og lovgivning at forholde sig 
til. Udfordringerne betyder, at der ikke er 
to dage, der er ens, og at der skal handles 
hurtigt.

»Vi er en nichespiller på markedet, så vi 
er som en lille hurtig speedbåd, der skal ma-
nøvrere hurtigt og flytte sig hurtigt, når den 
store supertanker kommer med sin storka-
pital,« siger Henrik Jørgensen, der også har 
prøvet at være ombord på supertankeren, 
da han i tre år var ansat som senioranaly-
tiker i DONG Energy. Og det har givet ham 
en bred erfaring.

»Henrik Jørgensen har en uforlignelig 
viden om markedsmekanismerne på gas-
markedet og leverer år efter år positive af-
kast og skarpe priser til Neas Energys inden 
for eksempelvis kraftvarmeproduktion,« si-
ger head of marketing & communications i 
Neas Energy Rasmus Møller. 

Henrik Jørgensen
35 år, head of gas trading, Neas Energy.

1998-2003: Cand.oecon., Aarhus Universitet. 
2005-2009: Analyst, senere senior analyst 
og structured gas trader, DONG Energy.
2009-2012: Trader, senere senior trader og 
head of structured gas trading, Danske Com-
modities.
2012-: Head of gas trading, Neas Energy.

Leveringsdygtig 
gashandler 

Kunderne er det helt centrale i Martin Jeppssons arbejdsliv. Som ny direktør for kunderåd-
givningen i Gjensidige Forsikrings danske filial er han derfor som en fisk i vandet. Resulta-
terne af hans arbejde for at realisere virksomhedens målsætning om at blive det mest kun-
deorienterede forsikringsselskab i Norden er da heller ikke til at tage fejl af. Siden 2010 er 
danskernes kendskabsgrad til Gjensidige steget til det dobbelte.

»Jeg sætter virkelig pris på at få mulighed for at udvikle vores kundebetjening og bidrage 
til en fortsat vækst på det danske marked. Det, der trigger mig positivt, er at være i front 
med at udvikle relationer til vores eksisterende kunder og udvide vores kundeportefølje,« 
siger han.

Set fra koncerndirektørens stol er en af Martin Jeppssons store styrker hans mangeårige 
erfaring inden for marketing og kundebetjening.

»Martin er en kompetent nøglespiller i mit direktørteam. Som person oplever jeg Mar-
tin som både struktureret og uhyre dygtig til at organisere og effektivisere. Han har allerede 
demonstreret, hvordan han er i stand til at opbygge og løfte vores kundebetjening og call-
center,« siger koncerndirektør i Nordic Gjensidige Kim Rud-Petersen.

Martin Jeppsson
34 år, direktør, kunderådgivning, Gjensidige, Danmark.

2002-2005: E-business manager, Tryg-Hansa og Codan Forsikring. 
2006-2009: Manager, Atava (del af Royal & Sun Alliance Scandinavia). 
2011-2012: Marketingdirektør, Gjensidige, Oslo. 
2012-: Direktør, kunderådgivning, Gjensidige, Danmark.

Kundeorienteret forsikringsmand
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»Jeg har ikke været bange for at presse mig 
selv ud af min egen komfortzone for at ud-
vikle mig. Og det har givet mig en bred pro-
fil og nogle virkelig spændende opgaver,« 
siger Elise Atzen om sine snart syv år i IBM.

Hun kom til virksomheden direkte fra 
CBS og har arbejdet sig op fra stillingen som 
kompetenceudviklingsassistent i virksom-
hedens software group. Efter at have gen-
nemgået et to-årigt executive trainee-pro-
gram for udvalgte toptalenter i IBM er Elise 
Atzen i d ag proposal teamleader i G lobal 
Technical Services, hvor hun skal jonglere 
med mange bolde, være med til at indgå 
store globale aftaler og skabe gode relatio-
ner på alle niveauer – fra de tekniske med-
arbejdere til europæiske chefer. Og hun hø-
ster ros for sine præstationer.

»Elise har bevist, at hun evner at sætte 
sig ind i komplekse problemstillinger, for-
stå kunders behov og frem for alt at finde 
løsninger på de udfordringer, som måtte 
opstå. Og hun evner at samle folk og sikre 
kvalitet i leverancen,« siger Elises chef, Jim-
my B. Hansen, director of service delivery 
operations.

Elise Atzen
31 år, proposal teamleader, Global Technical 
Services, IBM.

2005-2007: Cand.merc. i management of 
innovation and business development, CBS. 
2006-2012: Kompetenceudviklingsassistent 
/Organisatorisk transformation og lean 
projektleder/ executive trainee, IBM. 
2012-: Proposal teamleader, IBM.

Struktureret jonglør

Første gang, danskerne kunne købe mode-
tøj på miinto.dk, var i 2009. I dag er portalen 
blevet Danmarks største og har i sin relativt 
korte levetid både nået at blive en af Skan-
dinaviens største på sit felt og modtage en 
række priser – senest Ernst & Youngs »En-
trepreneur Of The Year 2012«.

En af de uomgængelige hovedkræfter bag 
resultaterne er marketingchefen Thomas 
Michael Kroman. Som nyudklækket master 
fra CBS kom han med på holdet i 2009, da 
konceptet kun var en måned gammelt.

»En af mine styrker er, at jeg kan se for-
retningsmuligheder i kreative tiltag og sam-
tidig gennemskue, om et tiltag kan betale 
sig eller ej. Men det er ikke bare mig. Vi er 
et hus med nogle sindssygt dygtige menne-
sker, som jeg er så heldig at dele viden med 
hver dag,« siger Thomas Michael Kroman, 
hvis marketingtiltag har givet genlyd hos 
både konkurrenter og samarbejdspartnere.

»Thomas har en unik evne til at se sam-
menhængen mellem online-, offline-, be-
talte og ikke-betalte marketingkanaler 
og skabe en synergi, som giver den bedst 
mulige return on investment,« siger Allan 
Steen Olesen, business director i Promova-
tor og samarbejdspartner på blandt andet 
den modebloggerpris, som miinto.dk har 
udviklet.

 

Thomas Michael Kroman
31 år, marketingchef, miinto.dk

2006-2008: Juniorkonsulent, Nordisk Kom-
munikation. 
2009: Master i marketing, CBS. 
2011: Modtog FDIHs e-handelspris i katego-
rien »B2C« med miinto.dk.

Den kreative 
marketingstrateg

I første omgang kom Anders Pedersen til 
Ernst & Young som revisorelev. I dag er han 
virksomhedens chief relations officer ef-
ter at have demonstreret et ekstraordinært 
salgstalent og stået for startskuddet til en 
vigtig del af Ernst & Youngs nye markeds-
strategi i Danmark.

»Da Anders først begyndte at tale om 
salg i 2008, var tanken om selvstændigt at 
opdyrke nye markeder og kunderelatio-
ner nærmest ikke-eksisterende i revisions-
branchen. Og selv om der stadig findes re-
visorer, der mener, at salg primært hører 
brugtvognsforhandlerne til, er der blevet 
meget længere mellem dem, siden Anders 
kom til – både i og uden for huset. Han har 
ikke kun reformeret den måde, vi selv tæn-
ker salg på, men påvirket hele revisions- og 
rådgivningsbranchen,« siger Niels Joseph-
sen, CEO i Ernst & Young.

Selv har Anders Pedersen en temmelig 
pragmatisk tilgang til sit salgstalent.

»Når man taler salg, synes jeg egentlig, 
det er ganske enkelt. Det handler om at tage 
kontakt til kunderne, finde ud af, hvad de-
res udfordringer og behov er og hjælpe dem. 
Det er en erfaring, jeg har haft fra mine tid-
lige job,« siger han.

 

Anders Pedersen
34 år, chief relations officer, Ernst & Young.

2003-2006: Studentermedarbejder, KMD, 
Odense. 
2005-2008: Cand.merc. i erhvervsøkonomi 
og jura, SDU. 
2008-2011: Business area manager, Ernst 
& Young, Odense, Aarhus og København. 
2011-: Chief relations officer, Ernst & Young, 
København.

Han lærer 
revisorerne salg
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Vi skaber it-løsninger, 
der er med til at sikre 
den danske velfærd

Er du også glad 
for dit arbejde?

GØR KARRIERE FOR IT-DANMARK 
KMD er en stor danskbaseret it-virksomhed, der løser opgaver for danske virksomheder og det  
danske velfærdssamfund. f.eks. har vi skabt et system, der gør det lettere for kommunerne at 
opdage socialt bedrageri. Vi er mere end 3.000 medarbejdere, og på trods af en travl hverdag, 
har vi altid tid til at høre fra dygtige folk med store ambitioner, der har lyst til at gøre karriere 
for it-Danmark.

Mød os på kmd.dk

KMD er en danskbaseret it-virksomhed med over 3000 ansatte. Vi udvikler løsninger til de store udfordringer erhvervslivet og samfundet står overfor. Når du arbejder hos KMD, gør du karriere for it-Danmark. 



Da Martin Lund Knudsen som 13-årig fik 
sit første job i NCC Construction Danmark, 
var det som asfaltdreng. Og siden har han 
kun været væk fra virksomheden i fem år. 
Han kom tilbage som landmålerassistent 
og har siden arbejdet sig hele vejen op til 
sin nuværende stilling som head of sales & 
development, hvor han har ansvaret for at 
lede virksomhedens salgsaktiviteter i Dan-
mark.

»Han har været en afgørende del af den 
rejse, som NCC Construction har foretaget 
fra produktions- til forretningskultur, hvor 
vi er vokset fra 2,3 til 2,9 mia. kr. i omsæt-
ning i et faldende marked,« siger virksom-
hedens direktør for strategi og forretnings-
udvikling, Martin Manthorpe.

Lysten til at blive ved med at lære har al-
tid været drivkraften. Sideløbende med sin 
karriere i N CC Construction har Martin 
Lund Knudsen løbende uddannet sig, se-
nest med en master i organisationspsykolo-
gi fra Roskilde Universitet. Og værktøjerne 
har han brugt til både at se udad og indad.

»Det betyder alt, at man er professionel 
nok til at håndtere, at ethvert skridt, man 
tager, skal være til gavn for virksomheden 
og ikke nødvendigvis en selv,« siger Martin 
Lund Knudsen.

Martin Lund Knudsen
35 år, head of sales & development, NCC 
Construction Danmark.

1991-1994: Ungarbejder, NCC Construction.
2005-2007: Markeds- og salgskonsulent, 
NCC Constrution.
2009-2010: Senior salgs- og udviklingschef, 
NCC Construction.
2010-: Head of sales & development, NCC 
Construction. 

Fra asfaltdreng 
til salgschef

Det siges, at markedsadgang ofte er den 
mest komplicerede af alle discipliner og et 
af de mest aktuelle emner i m edicinalin-
dustrien. Og ifølge H. Lundbecks vice pre-
sident for Global Pricing & Market Access, 
Barbara Ann Jaszewski, er det svært at fin-
de et ægte talent for markedsadgang. Des-
to mere pris sætter hun på virksomhedens 
global market access manager, Guillaume 
Esposito.

»Guillaume er en habil og dygtig strateg, 
der er i stand til at motivere et komplekst 
tværfunktionelt team til at nå det kræven-
de, men vigtige mål: at sikre, at patienter 
kan få adgang til vores værdifulde nye be-
handlinger,« siger Barbara Ann Jaszewski.

Guillaume Esposito, der er uddannet far-
maceut og ingeniør med en master i virk-
somhedsfinansiering, flyttede fra Frankrig 
til Danmark i 2011 for at arbejde i H. Lund-
beck. Og i dag nyder han udfordringen i al-
tid at skulle planlægge efter det uventede.

»Det er både udfordrende og spændende 
at arbejde med forskellige landes regulati-
ver. Skal man finde skræddersyede strategi-
er, kræver det tværfunktionel tilpasning og 
en evne til at finde fælles fodslag,« siger han.

Guillaume Esposito
31 år, global market access manager,  
H. Lundbeck.

1999-2007: Farmaceut fra Claude Bernard 
universitetet i Lyon og ingénieur civil des mi-
nes fra École Nationale Supérieure des Mines 
i Saint Etienne. 
2007-2010: Health economics strategy pro-
ject manager, Laboratoires Servier, Frankrig. 
2010-2011: Pricing and reimbursement 
manager, H. Lundbeck. 
2011-: Global market access manager,  
H. Lundbeck.

Talent for tilpasning

Hilde Rosenberg Hansen er norsk statsbor-
ger, uddannet og bosat i Sverige og arbejder 
i Danmark. Det har altid været meningen, at 
hendes karriere skulle udfolde sig interna-
tionalt et sted, hvor der var højt til loftet og 
muligheder for indflydelse og initiativ. Der-
for passer hun som fod i hose til jobbet som 
skandinavisk trade marketer i Interface, der 
på verdensplan er anerkendt som en af de 
førende grønne, bæredygtige producenter 
af tæppefliser og gulvløsninger.

»Det bedste ved mit job er, at Interface 
er en virksomhed, hvor er der er masser af 
muligheder for personlig og faglig udvik-
ling. Min stemme bliver altid hørt, og ingen 
stopper mig, hvis jeg tager initiativ til et nyt 
projekt,« siger Hilde Rosenberg Hansen.

De muligheder har hun i høj grad benyt-
tet sig af. Blandt andet ved på eget initiativ 
at definere Interfaces sociale mediestrategi 
i Skandinavien til gavn for både virksomhe-
dens kommunikation og omsætning.

»Hilde Hansen står ikke på skuldrene af 
den virksomhed, som betaler hendes løn, 
men identificerer sig med virksomhedens 
vision og bruger sine kompetencer til at 
skabe ekstra værdi,« siger direktør Lars Lud-
vigsen fra PR-partner, der har samarbejdet 
med Interface.

Hilde Rosenberg Hansen
29 år, scandinavian trade marketer, Interface.

2007-2008: Master i business and econo-
mics, international marketing and brand 
management, Lund Universitet, Sverige. 
2008-2010: Marketingkoordinator, Techtro-
nic Industries ApS, Danmark. 
2010-2011: Assisterende produktmanager, 
CDON.COM, Sverige. 
2011-: Scandinavian trade marketer, Interface.

Allround skandinavisk
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Med en international baggrund og brands som Giorgio Armani, 
Carlsberg og Lego på CVet har Sara Riis-Carstensen siden starten 
af sin karriere udvist en passion for globale brands og internatio-
nal marketing. Trods sin unge alder er hun i dag manager for brand 
development i Lego og driver virksomhedens globale brandstrategi 
fremad. Hendes største styrke er evnen til at tænke branding på et 
globalt strategisk niveau og samtidigt engagere interessenter, der 
arbejder på lokale og taktiske niveauer.

»Sara har gennem sin passion for brands opbygget et unikt net-
værk af branding-professionelle, som hun aktivt søger inspiration 
hos i sit arbejde med Legos brandstrategi,« siger Anna Pradzynska, 
senior director i Lego Group.

At millioner af forbrugere verden over er vilde med virksomhe-
dens brand, skaber arbejdsglæde og er med til at give Sara Riis-Car-
stensens kreativitet næring. Faktisk henter hun inspiration til sin 
måde at arbejde på i grundtanken omkring Lego.

»Jeg går til enhver opgave ved at kombinere min evne til at tæn-
ke systematisk og kreativt, hvilket faktisk også er hele filosofien bag 
Lego-klodsen – at du gennem leg kombinerer systematik og krea-
tivitet,« siger hun.

Sara Riis-Carstensen
28 år, manager, brand development, Lego Group.

2007-2008: PR assistant, Giorgio Armani, London. 
2008-2010: Corporate branding coordinator, Carlsberg Group. 
2010: Cand.merc. marketing communications management, CBS. 
2010-: Ansat i Lego Group.

Passion for Lego-brandet

Branding og marketing har været den røde tråd gennem Steffen 
Lundgren Kristensens karriere. Og han har formået at skabe for-
retningsmæssig succes. Senest hos Tryg, hvor han får ros for sin ev-
ne til at skabe en synlig kobling mellem marketinginvesteringer og 
bundlinje uden at gå på kompromis med det kreative.

»At kunne dokumentere return on investment og bruge det ak-
tivt i et klassisk stabsmiljø samtidig med, at medarbejdertilfreds-
heden øges, skaber ikke kun enorm værdi. Det er også afgørende 
lederegenskaber i e n tid, hvor den makroøkonomiske fremtid i 
Europa er under pres. Derfor valgte vi for tre måneder siden at ud-
vide Steffens ansvarsområde med intern og ekstern kommunika-
tion og CSR,« siger koncerndirektør i Tryg Rikke Larsen.

Og Steffen Lundgren Kristensen fremhæver selv muligheden 
for at kombinere de tre discipliner – marketing, kommunikation 
og CSR – som det bedste og mest udfordrende ved sit nye job.

»I mange organisationer er områderne delt op mellem forskel-
lige ledere, og det fører til silotænkning. Men hvis man ophæver 
grænserne, mens man stadig bevarer respekten for de tre afgræn-
sede discipliner, ligger der en masse latente synergier, som der kan 
kapitaliseres på,« siger han.

Steffen Lundgren Kristensen
32 år, direktør (nordisk), group marketing, communications & CSR, 
Tryg.

2001-2003: Marketing coordinator, Egmont.
2003-2008: Advertising & marketing project manager, Nordisk Film.
2008-2011: Marketing manager, Microsoft.
2011-: Ansat i Tryg med voksende ansvarsområder. 

Branding på bundlinjen
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 8 
talenter:
Produktion,
logistik og   
indkøb

Thomas Clement Guldager ændrede ved sin 
ansættelse kursen for Xellia Pharmaceuti-
cals, der er specialist i fermenteret antibio-
tika. Virksomheden var netop blevet solgt 
fra medicinalgiganten Alpharma og skulle 
pludselig til at levere direkte til kunderne. 
Det lykkedes den nye managing controller 
at sprede tankerne om p roduktionsøko-
nomi fra laboranten helt op på direktions-
gangen. 

»Xellia er en produktionsvirksomhed. Vi 
er ikke en finansiel institution, vi er ikke en 
servicevirksomhed. Vi producerer et pro-
dukt. Det var ligesom gået lidt tabt, da jeg 
begyndte. Der var ikke den store forståelse 
for, hvad en ændring i produktionen gjorde 
for det endelige bundlinjeresultat,« siger 
Thomas Guldager. 

Hans måde at se på virksomheden blev 
hurtigt hvermandseje, og Xellia fik vendt en 
leveringsgrad på 45 procent til nu at være på 
98 procent. Thomas Guldager beskrives af 
sin chef som en leder, der er åben, og som 
motiverer ved at gå forrest som et godt ek-
sempel. 

»Thomas besidder et stort mod. Han på-
tager sig gerne store og vanskelige opgaver, 
og så er han utålmodig på den gode måde,« 
fortæller Frode Johansen, der er director of 
finance i Xellia. 

Thomas Clement Guldager
34 år, managing controller, Xellia Pharmaceu-
ticals.

2003-2005: Finance officer,  
GlaxoSmithKline.
2005-2008: Supply chain controller,  
Reckitt Benckiser.
2006: cand.merc. i supply chain  
management, CBS.
2009-: Managing controller, supply chain, 
Xellia pharmaceuticals.

Økonomisk styrmand

Af Anders Bach Frandsen
bbm@berlingske.dk
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Når dørmåtterne ved indgangen til Novozymes er beskidte, bliver 
de ikke længere sendt til renseri, men vasket, hvor de ligger. Denne 
simple praksisændring sparede Novozymes 400.000 kroner årligt 
og er bare en af 78 indkøbsfornyelser, som Casper Algren og hans 20 
medarbejdere stod i spidsen for. I alt er indkøbsbudgetterne redu-
ceret med seks procent, uden at der er sket et fald i serviceniveauet. 

»Det, jeg gør, er hele tiden at udfordre måden, vi gør tingene på. 
Det er egentlig rimeligt simpelt bare at tage de store udgiftsområder 
og spørge, om vi ikke kan gøre det anderledes,« siger Casper Algren 
om de seks procent, han vurderer som sin hidtil største præstation 
ved Novozymes. 

Siden den nyuddannede Casper Algren blev ansat i Novozymes, 
er han steget hurtigt i graderne og er netop blevet forfremmet til 
head of supply chain optimization. Han er nu ansvarlig for strate-
gisk optimering af Novozymes’ globale forsyningskæde og leder for 
fire afdelinger med i alt 65 medarbejdere.

»Han er et ret unikt talent med et enormt potentiale. Han har et 
enormt drive og når enormt mange ting. I forhold til sin unge alder 
har han et stort lederpotentiale, som gør, at han er en af dem, vi vil 
satse på i fremtiden,« siger vice president Anders Lund. 

Casper Algren
29 år, head of SCM, Novozymes.

2008: Bachelor i business and business administration, AAU.
2010: Cand.merc. i supply chain management, CBS.
2010: Senior management assistent, Novozymes.  
Senere demand project manager. 

Nytænkende indkøbsstrateg

Hvis du drikker en rød sodavand, tygger på en gul vingummi eller 
spiser en grøn is, kan de søde sager meget vel være farvelagt af pro-
dukter fra danske Chr. Hansen. Natural Colors-divisionen af Chr. 
Hansen står for 25 procent af selskabets omsætning, der hentes fra 
hele kloden.

Det kræver sin kvinde at holde styr på den supply chain, og i 
Chr. Hansens tilfælde er det 31-årige Rikke Skovbo Christensen, 
der fået opgaven.

»Jeg er hurtig til at se, når noget kan gøres hurtigere, lettere eller 
med færre ressourcer. Og så motiverer det mig meget, når jeg kan 
se, at tingene faktisk fungerer bedre ude på fabrikkerne efter imple-
menteringen af optimeringen,« siger Rikke Skovbo Christensen, der 
har titel af supply chain manager.

Den tilgang til forretning har allerede manifesteret sig. Den 
unge leder har for eksempel udviklet og implementeret et værk-
tøj til Chr. Hansens Global Sourcing, så de konstant kan følge års-
kontrakterne på de kritiske råvarer. Og Rikke Skovbo Christensens 
indsats er ikke gået ubemærket hen hos hendes chef.

»Hun lægger en linje for, hvor vi skal hen, og diskussionen om 
den linje er ikke emotionel – den baserer sig på data. Hun gætter sig 
ikke til tingene, men angriber problemet efter, hvad tallene viser. 
Hun er god til at sammenstykke data, så det underbygger, hvad der 
er udfordringen, og hvad der er løsningen,« siger Steen Peitersen, 
der er direktør for color production i Danmark.

Rikke Skovbo Christensen
31 år, supply chain manager, Chr. Hansen.

2005: Produktionsingeniør, Ingeniørhøjskolen i København. 
2005: Contract Manifacturing Coordinator, Coloplast. 
2006-: Supply chain coordinator og siden supply chain manager,  
Chr. Hansen Natural Colors Division.

Datafokuseret logistiker
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En god, sikker stilling i D anmarks største 
advokatvirksomhed, Kromann Reumert, 
var ikke nok for Line Køhler Ljungdahl. Ef-
ter fem år som erhvervsadvokat begyndte 
hun på en MBA og færdiggjorde uddannel-
sen med årets højeste gennemsnit sidelø-
bende med fuldtidsarbejde og rollen som 
nybagt mor. 

»Jeg sad sammen med 250 advokater, 
der alle mere eller mindre kunne det sam-
me. Jeg ville mere end bare være advokat, så 
der skulle ske noget nyt,« siger Line Køhler 
Ljungdahl.

Hun blev headhuntet til sin nuværende 
stilling som head of legal i den Monaco-ba-
serede shippingvirksomhed GasLog Ltd. 
Her fik hun blandt andet det juridiske an-
svar for at gennemføre en børsnotering på 
New York Stock Exchange, hvilket lykkedes 
i april 2012. Hun er en del af virksomhedens 
øverste ledelse og har formået at halvere 
udgifterne til ekstern juridisk ekspertise 
gennem rammeaftaler. 

»Som regel er det sådan, at når unge ta-
lenter med nye views og skarpe meninger 
sidder over for de helt tunge bestyrelses-
medlemmer, så svigter lysten til at dele dis-
se meninger. Sådan er det ikke med Line. 
Hun har en evne og et mod til at begå sig 
med gode argumenter, ligegyldig hvem hun 
møder,« fortæller CFO Henrik Bjerregaard. 

Line Køhler Ljungdahl
35 år, head of legal, GasLog Ltd.

2005: Cand.jur., Københavns Universitet. 
2005-2011: Advokat, Kromann Reumert.
2011: E-MBA, CBS.
2011- : Head of legal, GasLog Ltd. 

Advokaten der ville 
mere

Da Steffen Bjerregaard tiltrådte stillingen 
som leder af tal indirekte indkøb i Nilfisk-
Advance, fandtes denne stilling egentlig ik-
ke. Indkøb var decentraliseret og spredt ud 
i de omtrent 40 lande, hvor Nilfisk-Advance 
opererer. Hans vigtigste opgave var derfor 
at opbygge en enhed, hvor hele koncernens 
indirekte indkøb blev samlet. Området, der 
repræsenterer 1,2 milliarder kroner, skulle 
effektiviseres, og centraliseringen har været 
en bragende succes. Transportomkostnin-
ger er en af de tunge poster i budgettet, og 
alene her er det lykkedes Steffen Bjerrega-
ard og hans team at frigøre godt 30 millio-
ner kroner årligt. 

»En af mine helt store succeser er mine 
medarbejdere. Jeg har formået at tiltrække 
og udvikle nogle rigtigt dygtige folk. Som le-
der er jeg kæmpestor fan af uddelegering og 
ansvar, og der må jeg sige, at det er dem, der 
har gjort den helt store forskel,« siger Stef-
fen Bjerregaard. 

Centraliseringen har ikke kun skabt be-
sparelser i kroner og øre. Nye løsninger er 
også kommet til, så som ensretning af IT-
systemer og gratis interne telefonkonfe-
rencer. 

Steffen Bjerregaard
28 år, head of indirect sourcing,  
Nilfisk-Advance.

2008: HD i international business, CBS.
2003: Procesanalytiker, G4S.
2007-: Head of indirect sourcing,  
Nilfisk-Advance.

Centraliseringens 
mester

»Hvis jeg kan få skabt en stærk, fortrolig og 
personlig relation til mine medarbejdere, så 
de arbejder for mig og ikke kun for firmaet, 
ja så kan vi gå gennem ild og vand sam-
men,« siger Peter Woods Klingenberg. 

Ud over en stærk analytisk tilgang er den-
ne ledelsesfilosofi grundlaget for den 34-åri-
ge distributionschefs arbejde. Han sidder i 
dag med ansvaret for postdistributionen til 
næsten 100.000 husstande, men har allere-
de en lang og alsidig karriere bag sig. Siden 
1998 har han bestridt 13 forskellige stillinger 
i Q8, Sonofon og nu Post Danmark.

»Jeg trives i entrepreneurrollen. Når jeg 
har løst en opgave, er jeg blevet tilbudt en ny 
udfordring. Og dem siger jeg altid ja til,« for-
klarer Peter Woods Klingenberg, der også i 
sin nuværende stilling igen og igen tager ny 
udfordringer på sig. 

»Peter er meget ambitiøs. Han vil kon-
stant udfordre sig selv og andre, og det er 
jo fedt i en virksomhed, hvor nye tanker er 
en nødvendighed,« siger Post Danmarks 
regional manager for København Michael 
Hermann. 

Peter Woods Klingenberg har sidelø-
bende med arbejdet ved Post Danmark ta-
get både en CBA og en MBA. 

Peter Woods Klingenberg
34 år, distributionschef, Post Danmark

2002: Akademiøkonom, Niels Brock.
2000: Forretningschef i flere forretninger, Q8.
2002: Flere chefstillinger i Sonofon.
2007-: Ansat i Post Danmark med stigende 
ansvar, nu som distributionschef. 

Entrepreneur for posten
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0 mudder på stiletterne  
- en naturlig service

[ vi tager os også kærligt af din bil ]

Velkommen til Københavns nye oplevelseshus på Rovsinggade 40.

Med 8.000m2 fordelt på fem etager er der plads til lidt af hvert. Så selvfølgelig 
kan du aflevere din bil til service i et særligt overdækket område.  
Slut med at traske hen over en forblæst parkeringsplads i øsende regn eller 
snestorm.

Indenfor tager vi os hurtigt og kærligt af din bil på en af de 20 liftpladser (det 
er mange!). Og forresten, når du nu alligevel er her, så snup en kop god kaffe 
og noget lækkert til i vores nye cafe.

Du kan også gå på opdagelse blandt grønne planter og skønne køretøjer.  
Vi har samlet tre af tidens mest attraktive bilmærker, så du nu kun skal 
besøge ét sted for at finde din næste bil. Foruden lækre Citroën’er og herlige 
Honda’er finder du også de fornuftige Hyundai’er.

Den overdækkede ’service-lobby’ er et udtryk for, at vi vil gå langt for at give 
vores kunder ekstra fordele. Enhver kan jo sælge biler, men det er især før og 
efter salget, at du for alvor mærker forskellen.

ÅBENT NU

ROVSINGSGADE 40 

2100 KBH. Ø

VELKOMMEN



Som kontorchef i Statens Indkøb jonglerer Julie Vig Albertsen med udbud og indkøbsaftaler 
for milliarder af kroner. Hver en kuglepen, computer eller rengøringsmiddel i statens mange 
institutioner er handlet af Julie Vig Albertsen og hendes team. Siden 2011 har hun effektivi-
seret de statslige indkøb for godt en milliard kroner årligt. 

»Jeg blev meget hurtigt dybt fascineret af at være en del af det her særlige maskineri, hvor 
der bliver talt milliarder og ikke millioner. De mange penge, vi har frigjort, skaber jo råde-
rum for andre politiske prioriteringer. Det, synes jeg, virkelig betyder noget,« siger Julie Vig 
Albertsen. 

For at sikre et højt fagligt niveau hos sine medarbejdere har Julie Vig Albertsen iværksat et 
uddannelsesprogram, der byder på uddannelsesdage og inspirationsbesøg hos større virk-
somheder. Det er bare et af de resultater, der imponerer hendes chef. 

»Julie er en fremragende leder. Hun er meget lydhør og dygtig til at stille spørgsmål, så 
medarbejderen selv finder den rigtige vej ud af en problemstilling,« siger Trolle Klitgaard 
Andersen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen. 

Julie Vig Albertsen 
32 år, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet.

2006: Cand.scient.pol, Københavns universitet.
2006-2011: Fuldmægtig, Finansministeriet.
2011-: Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen.

Statens effektive indkøber

På trods af sin uddannelse som produkti-
onsteknolog ser Philip Røssel sig selv mere 
som en projektleder og menneskekender 
end som en teknisk specialist. 

»Hvis jeg skal kommunikere med en 
operatør i produktionen, taler vi på ét ni-
veau, og taler jeg med en director i D an-
mark eller i Ungarn, så er vi på et andet ni-
veau. Den forståelse for forskellige typer 
mennesker og kulturer samt at kunne få vi-
den delt fra den ene til den anden gør, at jeg 
lykkes med mit arbejde,« siger Philip Røssel. 

Han er nu senior project manager på Co-
loplasts største fabrik i Ungarn, hvor han er 
bindeleddet mellem direktionen og de tek-
niske kompetencecentre i Danmark og den 
egentlige produktion i U ngarn. Han be-
gyndte sin karriere som kvalitetsspecialist, 
men er på seks år rykket i retningen af mere 
generel projektleder. 

»Normalt ville vi have valgt en mere er-
faren person til stillingen i Ungarn, men 
han evner i e n virkelig ung alder at have 
blik for magtforhold, kulturer og det politi-
ske spil. På samme tid er han ekstremt dyg-
tig i sit faglige arbejde,« siger hans nærmeste 
leder, Frank Berg Rasmussen, der er director 
for technical competence centres. 

Philip Røssel
28 år, senior project manager, Coloplast.

2007: Produktionsteknolog, Nordjyllands 
Erhvervsakademi.
2012: AU i økonomi og resourcestyring.
2007: Ansat i Coloplast som kvalitetstekni-
ker, siden project manager og senior project 
manager. 

Det globale bindeled
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Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s 
Stensmosevej 15    2620 Albertslund    72 21 21 21    www.konicaminolta.dk  

ER  

VIGTIG FOR DIN FORRETNING?
Det er det for os og vores kunder. Vi 
udvikler ikke kun vores egen forretning  
men er i høj gad med til at hjælpe med 
at udvikle vores kunders forretning. 

Her er lidt af, hvad du kan forvente:
-

din fremtidige maskinpark kan sammensættes. Det kalder vi 

tis for-

Ring og hør mere om hvorfor du skal vælge Konica Minolta 
som samarbejdspartner eller scan QR-koden og bestil vores 
onlinemagasin, hvor du kan blive klogere på vores OPS.

UDVIKLING

Untitled-2   1 03/01/13   15.18



 12 
talenter:
Iværk- 
sættere

Socialt arbejde starter med løsningerne, ikke pen-
ge og systemer. Det er ideen bag The Social Lab, 
som Sarah Gregersen startede for fire år siden. 
The Social Lab gør brug af digitale teknologier til 
at samle interessenter på en online-platform, hvor 
der udvikles løsninger på sociale og miljømæssige 
problemer i Danmark og i udlandet. 

I øjeblikket er The Social Lab i færd med at for-
berede et mobilt laboratorium, som skal tages i 
brug i Kenya for at håndtere problemer vedrøren-
de infrastruktur og miljø. »Jeg har altid været inte-
resseret i at udvikle ting, at bygge noget. Men min 
ægte passion er at kunne gøre en forskel socialt og 
miljømæssigt,« lyder det fra Sarah Gregersen. 

Et af hendes job er at være direktør i f onden 
One Life, der er startet af McKinsey-partneren 
Michael Halbye, som fremhæver hendes sociale 
engagement. »Det ville være meget nemmere for 
hende at være normal iværksætter, hun kunne dri-
ve hvilken som helst virksomhed. Men hun gør alt 
med hjertet og får styr på alting uden at komme op 
at slås med nogen. Hun er meget effektiv uden at 
larme,« siger Michael Halbye.

Sarah Gregersen
32 år, stifter, The Social Lab.

2009: MA Leadership, University of Portsmouth, UK. 
2008: Consultant & Lecturer, Hypre Island. 
2008: Consultant, Changedesign. 
2009-: Stifter, The Social Lab.

Iværksætter med socialt 
engagement

Af Sten Løck
bbm@berlingske.dk
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Han startede som 12-årig med at sælge billige golfbolde og omsat-
te for en million, inden han fyldte 18. I en alder af 20 driver Casper 
Blom en række webbutikker, der blandt andet byder på briller, tele-
fonhylstre og gode tilbud. Det handler imidlertid ikke så meget om 
produkterne som ideerne, fortæller Casper Blom.

»Jeg kigger på menneskene bag, om de har ild i øjnene. Men mit 
fokus er online-handel, især marketing. Det er her, det nye med so-
ciale medier sker. Det bliver omdrejningspunktet i mange år. Små 
kreative virksomheder har mere lige muligheder på nettet, fordi det 
ikke er nødvendigt med en butik på Strøget længere,« forklarer Ca-
sper Blom. 

Ifølge samarbejdspartneren Morten Vadskær fra webfirmaet 
V4D5 er Casper Blom intet mindre end den fødte iværksætter: »Han 
er en ung Lars Larsen. Han har selvfølgelig energien og ideerne. Men 
derudover er han sindssygt god til at skalere sin tid. Han kan enga-
gere sig i fem-ti virksomheder uden at arbejde 18 timer i døgnet. Og 
så bliver han ved, hans penge hviler ikke.« 

Casper Blom
20 år, Stifter, Casper Blom ApS.

2011: Roskilde Handelsskole, iværksætter-linjen. 
2009-2010: Junior Manager, GreenClickMedia.
2011-2012: SEO konsulent, Just-Search.
2010-:  Stifter, Casper Blom ApS. 

En ung Lars Larsen

»Det gælder om altid at komme videre mod 
nye mål. Rejsen er det spændende.« Denne 
salut fra Daniel Bæk bliver passende leveret 
fra London, hvor den 30-årige for nylig har 
taget residens for at erobre nye markeder. 

For fire år siden startede han og kom-
pagnonen Andreas Rasmussen det digitale 
bureau Nodes, som i dag tæller over 60 an-
satte fordelt på København, Hamburg, Os-
lo, Minsk og nu London. »I stedet for at bli-
ve et klassisk allround bureau har vi gjort 
os ekstremt dygtige inden for udvikling til 
Facebook og mobile platforme. Det har gi-
vet stor medvind og gjort det muligt hurtigt 
at komme ud på mange markeder. 

Nu er planen at blive en rigtig stor nor-
disk og med tiden europæisk spiller,« for-
tæller Daniel Bæk. Inden han startede  
Nodes, arbejdede Daniel Bæk i en årrække 
for kommunikationsbureauet Effector, og 
her er administrerende direktør Elisabeth 
Tissot Ludvig fuld af lovord. »Ud over at væ-
re en god leder og igangsætter er han virke-
lig i stand til at læse tendenser, at se, hvad 
virksomheder har brug for, og så gå målret-
tet efter det område.«

Daniel Bæk
30 år, Co-founder & Managing Partner, Nodes

2007: Cand.merc.(kom). CBS. 
2007: Account Manager, Effector  
Communications. 
2009: Account Director, Effector  
Communications.
2009-:  Co-founder & Managing Partner, 
Nodes. 

Tendenslæseren
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Mindre end et år efter han blev færdiguddannet som ingeniør i 
bioteknologi, styrer 26-årige Mads Bonde virksomheden Labster 
med 12 ansatte og har såvel Stanford University som Novo Nordisk 
blandt kunderne. Labster har udviklet et it-læringssystem i form af 
en laboratoriesimulator til undervisning i bioteknologi og medicin. 
I et sindrigt 3D-miljø kan universiteter og virksomheder tilbyde et 
levende forskningsmiljø uden at skulle bruge store summer på la-
boratorieudstyr. 

Faktisk har den virtuelle dimension sine absolutte fordele i for-
hold til de vanlige fysiske omgivelser, fortæller Mads Bonde. 

»En af de pædagogiske udfordringer ved laboratorieundervis-
ning inden for bioteknologi og medicin er, at alt ligner vand. Med 
vores løsning ser man, hvad der sker i 3D på et molekylært niveau.« 

Labster og Mads Bonde har nået meget på kort tid, mener advo-
kat og rådgiver Asger Heine Jensen: »Mads er på samme tid meget 
fokuseret på nutiden og visionær. Han har en rigtig god fornem-
melse for, hvad der virkelig er relevant for brugerne. Mads har haft 
sindssygt meget fart på, men samtidig sker der ikke noget forceret. 
Det er en vigtig, men sjælden egenskab.«

Mads Bonde
26 år, CEO og stifter, Labster ApS.

2010 -: CEO og stifter, Labster ApS. 
2012: M.SC. i bioteknologi, DTU og Harvard University.

Labre laboratorier i 3D

Carla Cammilla Hjort bygger bro mellem kunstneriske miljøer og 
det kommercielle, fortæller Hummels administrerende direktør, 
Søren Schriver. 

»Carla Cammilla er afsindig kreativ og bevæger sig dybt ind i de 
kredse inden for kunst, musik og lignende, hvor det nye bliver så-
et. Det er af stor interesse for os, der arbejder med livsstil. Camilla 
er dygtig til at igangsætte forretningsorienterede projekter ud fra 
ideer i disse miljøer,« siger han. Den 35-årige iværksætter med erfa-
ring fra forskellige kunstarter står i dag for spidsen af Artrebels, der 
skaber forretningsmuligheder for en bred vifte af kreative kræfter. 

»Vi er et community af mikro-entrepreneurer med flere hundre-
de webshops, hvor de kreative kan sælge deres produkter. Det kan 
være alle mulige slags kunstnere, designere, arkitekter, marketing-
folk,« fortæller Carla Cammilla Hjort. Artrebels er med tiden blevet 
paraplyvirksomhed for en række andre aktiviteter som street art, 
festivaler, talentformidling og kommunikationsrådgivning, og det 
er ikke nogen tilfældig blanding. »Den største læringsproces for mig 
har været at vurdere, hvad der skal satses på. Der skal tænkes lang-
sigtet i stedet for éngangsforestillinger,« siger Carla Cammilla Hjort.

Carla Cammilla Hjort
35 år, stifter & CEO, ArtRebels

Autodidakt. 
2000-2006: DJ & Store Owner, Dullen & Dyken.
2006-:  Stifter & CEO, ArtRebels

En kender af kulturen
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Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

KURSUS, KONFERENCE, FERIE ELLER FEST
På charmerende herregård med afslappet atmosfære

102 VÆRELSER OG RESTAURANT
102 dobbeltværelser alle med bad, tv, og der er grats WIFI.

Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum
og den store terrasse, hvor vi griller når vejret tillader det.

KONFERENCER
16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
Priser fra kr. 1.545,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse.
Dagsmøde fra kr. 525,- Der er gratis WIFI på hele hotellet.

WEEKEND OPHOLD
Fredag/lørdag eller lørdag/søndag kr. 895,- pr. person.

MINIFERIE FRA 995,-
Bededagsferie: 21. til 28. april 2013

Kristi Himmelfartsferie: 6. til 12. maj 2013
2 x overnatning, 2 x morgenbord, 2 x 3-retter menu

eller grill buffet – efter køkkenchefens valg: Kr. 995,- pr. person.
Børn: Under 6 år overnatter gratis i forældres seng, under 15 år ½ pris.

Tillæg ved overnatning fredag eller lørdag nat: Kr. 140,- pr. person pr. nat.
Enkeltværelsestillæg: Kr. 195,- pr. nat.

AKTIVITETER
Indendørs saltvands swimmingpool og sauna. Billard, pool, bordfodbold,
airhockey, dart og forskellige spil. Parken, haverne, søen, voldgraven og

de 700 tdr. land, skov og marker er velegnede til teambuilding samt gode
gå- og løbeture. 12 hullers minigolf, 2 petanquebaner og flere havespil. 

BonBon-Land 20 min. kørsel herfra. 

GAVER DER GLÆDER: KØB GAVEKORT ONLINE

321407_April 2013_210x280.indd   1 09/04/13   13.06



Internettet fortsætter med at ændre detailhandlen, og det har skabt grundlaget for Webdan-
mark, som Kasper Holst startede sammen med sin bror i gymnasietiden. 

»Vi begyndte med webproduktion, men de sidste 10-12 år har vi specialiseret os til at 
være helt skarpe på detailhandel og e-handel. Vi går ned i maskinrummet og hjælper kun-
den med at styre de mange kanaler, som er nødvendige for en retailer i dag, næsten uanset 
produkt,« siger Kasper Holst.  

Virksomheden har i dag 45 ansatte, og som led i den videre udvikling har Kasper Holst 
hentet erfarne kræfter som Jens Mikkelsen til at supplere ham i ledelsen. 

»Kasper er ikke ærekær, men ved, hvad der skal til, når virksomheden skal videre. Kaspers 
force er, at han kan gå fra strategien i detaljen, men det kan også være en svaghed. Han skal 
øve sig i det, han er supergod til som det strategiske,« siger Jens Mikkelsen, der er partner i 
virksomheden. Kasper Holsts evner skal også bruges uden for egen virksomhed. 

»Jeg har en dyb faglig interesse i e-handel, digital forretning og selve konsulentfunkti-
onen. Derfor vil jeg gerne arbejde mere bredt med bestyrelsesarbejde for at hjælpe andre 
virksomheder.«

Kasper Holst
31 år, CEO og partner, Webdanmark.

1998-: CEO og partner, Webdanmark.
2008: Cand.merc.dat, Handelshøjskolen i Århus.

Styr på kanalerne

Den jyske underspillethed er ikke til at tage 
fejl af hos Thomas Helt. »Jeg er langt fra den 
fødte iværksætter, men nu er vi kommet i 
gang, og så må vi hellere tage os sammen.« 

Ifølge den 35-årige fysioterapeut er suc-
cesen næsten kommet snigende med Quick 
Care, som han startede for seks år siden 
sammen med Ulrik Jespersen. Quick Cares 
130 medarbejdere, der omfatter læger, psy-
kologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, 
arbejder med at optimere rehabiliteringsti-
den for syge mennesker. 

»Vi ser altid sundheden i relation til be-
skæftigelse. På sygehuset reparerer de den 
brækkede arm. Vi sørger for, at man kom-
mer hurtigst muligt tilbage i arbejde. Typisk 
optimerer vi en proces med fire-fem uger, og 
det er jo rene omkostninger, vi barberer af 
der,« fortæller Thomas Helt. 

Quick Cares danske kunder er kommu-
nerne, mens man på det norske marked og-
så arbejder for private virksomheder. Det 
er med mennesket i centrum, Thomas Helt 
driver forretning, fortæller Quick Cares be-
styrelsesformand Jan Bendix: »Thomas er 
fokuseret på at opbygge selvværd hos den 
enkelte borger. Han forstår, hvor vigtigt er 
at udvikle i stedet for at behandle.«

Thomas Helt
35 år, Administrerende direktør, Quick Care.

2002: Fysioterapeut, Fysioterapeutskolen i 
Aalborg.
2003-2007: Ejer, Erhvervsfys Aps. 
2007-:  Administrerende direktør,  
Quick Care A/S.

Udvikling i stedet  
for behandling
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Glæden ved  | den sporty Verso og vores
 andre lækre nyheder

Verso
2 2 Auris        2     

fra 297.990 kr. . r  k k . a ak .000 kr. . k. . 0 kr. r  r r  . . k r  2  k . a r  r  raf f  290 . 0 kr. 
2  7 0 k .   r ka  r    k ra r. r a  f r  f r r kf .  r   a. k.

Der er mindst én Toyota, der passer dig
   r   f r   r  k   k r ka r   a  
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A++toyota.dk



Mads Faurholdt har været vidt omkring i 
sit 28-årige liv. Først en MBA fra MIT og si-
den McKinsey-konsulent. Foreløbig er han 
endt med at starte internetvirksomheder 
på samlebånd. Han stiftede sidste år Nova 
Founders, der håndterer en portefølje af in-
ternetselskaber fordelt ud over Sydøstasien. 
Fra sit kontor i Kuala Lumpur i Malaysia for-
tæller Mads Faurholdt om forretningsmo-
dellen. 

»Vi har et fast blueprint klar til at oprette 
en virksomhed, både i form af mennesker 
og infrastruktur. På den måde kan vi ar-
bejde uhyre effektivt. Onlineselskaberne 
kører selvstændigt, men trækker på fælles 
ressourcer som for eksempel marketing. På 
den måde er det nemt at skalere og dermed 
optimere forretningen. Senest har vi startet 
fire virksomheder i Australien.« 

Mads Faurholdt var tidligere ansat i ty-
ske Rocket Internet, der giver sig af med 
lignende aktiviteter, men han mente, det 
lod sig gøre bedre på egen hånd. »Jeg tog 20 
medarbejdere med mig, da vi startede, og 
nu er vi 60. Men vi leder hele tiden efter nye 
folk, fordi vi har ideerne klar.« 

Henrik Persson var i s in tid med til at 
hente Mads Faurholdt til Rocket Internet, 
og han kender danskerens ildhu: 

»Mads var med til at starte adskillige suc-
cesrige projekter hos os. Han har det bedst 
ude ved fronten, hvor der skal bygges nyt.«

Mads Faurholdt
28 år, CEO & partner, Nova Founders.

2008: MBA, Massachusetts Institute of 
Technology, USA. 
2007-2009: Associate, McKinsey & 
Company. 
2010-12: Global Managing Director & Part-
ner, Rocket Internet GmbH. 
2012-: CEO & Partner, Nova Founders. 

Manden ved fronten

»Hvis du som 25-årig kan sælge en helt ny 
løsning til nogle af de største banker og bro-
kervirksomheder, er du gjort af et specielt 
stof, og det er Jannick.« 

Således lyder skudsmålet fra Christi-
an Frahm, der er bestyrelsesformand i 
virksomheden Tradable. Under Jannick 
Mallings ledelse har Tradable introdu-
ceret app-princippet, som det kendes fra 
smartphones, til handelssystemer med 
værdipapier. På den måde kan de enkelte 
virksomheder og tradere vælge de mest 
relevante softwareværktøjer i stedet for at 
benytte sig af de traditionelle, standardise-
rede terminalsystemer. 

Den et år unge virksomhed har i dag 40 
ansatte fordelt på kontorer i USA, England, 
Danmark og Rusland, og der er fortsat fart 
på. 

»Det sjove er rejsen. Når vi vinder no-
get, er vi allerede videre med ideer til, hvor 
vi skal være om et eller to år,« siger Jannick 
Malling, der ikke opererer med nogen exit-
strategi. »Jeg vil hellere bygge videre på mit 
eget end at sælge ud – ligesom Zuckerberg,« 
siger Jannick Malling med henvisning til 
Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg. 

Jannick Malling
25 år, CEO og medstifter, Tradable.

2005-2008: International Officer, Saxo Bank 
A/S.
2008-2012: Head of Innovation & Projects, 
CFH Group.
2010: Bsc., Business Administration  
& Economics, CBS.
2012-: CEO og medstifter, Tradable. 

Ligesom Zuckerberg

Computerspil og møbelsalg hænger ikke 
umiddelbart sammen, men det gør de for 
Janus Jagd og LoveMyHome, som han star-
tede med Lasse Krügermeier. LoveMyHome 
er en shopping-platform med visualisering 
af møbler og omgivelser i 3D. 

»Indretningssoftware er ikke noget 
nyt, men vi har bygget vores platform på 
spilteknologi, der har brugt de sidste 30-
40 år på at perfektionere 3D. Det giver en 
helt unik oplevelse for brugeren,« forkla-
rer 29-årige Janus Jagd, der er på vej til San 
Francisco for at åbne en afdeling oven i dem, 
LoveMyHome allerede har i Danmark, Ma-
kedonien og Philipinerne. 

Det er især Janus Jagds evne til at kom-
binere teknologi og forretning, der gør ham 
til en god iværksætter, fortæller Søren Ravn, 
direktør i SweOffshore og bestyrelsesfor-
mand i LoveMyHome: 

»Han er fantastisk dygtig teknisk, og så 
har han været sjældent hurtig til at forstå 
og bruge den kommercielle del af forretnin-
gen. Han er virkelig en iværksætter. 

»Janus Jagd har da også masser af ide-
er til nye virksomheder, men han holder 
igen.«Der er masser af ting, jeg kunne kaste 
mig ud i, men ideerne bliver i skuffen. Det 
vigtigste som iværksætter er at fokusere.«

Janus Jagd
31 år, stifter og CEO, LoveMyHome.

2007: Master of Science, ITU. 
2007-2011: Medstifter og kreativ  
direktør, ILP.
2012-:  Medstifter og CEO, LoveMyHome. 

Mestrer teknologi  
og forretning

FOTO: CHRISTIAN RADIL
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Tasker, madpakker, webdesign, personalebooking, plus det løse. 
Toke Kruse har været vidt omkring som iværksætter, og Billys Bil-
ling, der laver online-bogføringsprogrammer, er den foreløbige kul-
mination. 

»Billys Billing er udsprunget af mere end ti års erfaring som 
iværksætter. Vores løsning gør det nemt for iværksættere, freelan-
cere og håndværkere at følge med i tallene. For at have overblikket 
er man nødt til at være økonomisk tæt på sin virksomhed, men for 
mange er det kompliceret og uoverskueligt. Billys Billing gør det 
nemt,« fortæller den 30-årige fra San Francisco, hvor han har bosat 
sig for at tage sig af den amerikanske del af forretningen. 

Indtil videre tæller virksomheden totalt 15 ansatte og godt 7.000 
brugere. For mangeårig mentor og samarbejdspartner Denis Le-
winsky er Toke Kruse iværksætter helt ud til fingerspidserne. 

»Toke har en indre kompromisløshed, der betyder, at han bliver 
ved, til noget rammer rigtigt. Han går hele vejen. Og så er han ord-
holden, man kan regne med ham,« siger Denis Lewinsky.

Toke Kruse
30 år, Direktør og iværksætter, Billys Billing.

2008: Etablerer Vbook. 
2009: Etablerer Relation Technology.
2010: Cand.IT, e-business og it, ITU. 
2011-: Direktør, Billys Billing. 

Den indre kompromisløshed

Mediebranchen har traditionelt ikke budt på særligt mange iværk-
sættere, men Silke Bock vil gøre en forskel. »Mit hjerte banker for 
dybdegående journalistik, og jeg tror på det marked. Vi er idealister 
med fokus på bundlinje.« 

Sammen med tre andre ihærdige journalister har hun startet 
Zetland, der blandt andet producerer »singles« i e-form. 

»Singles er journalistiske fortællinger, der er længere end en al-
mindelig artikel, men kortere end en bog,« fortæller Silke Bock. 

Siden Zetland startede med dette format, er flere andre medie-
huse, herunder Berlingske, gået i gang med med at udgive singles. 
De fire iværksættere byder også på Zetland Live, et scenejournali-
stisk magasin, hvor artikler bliver præsenteret som fortællinger på 
en scene. Silke Bock vil fortsætte iværksættervejen, selv om andre 
lokker. 

»Jeg har opfordret hende til at droppe foretagendet og blive no-
get stort hos os, men ud over at være ekstremt dygtig rent fagligt, 
er hun også et meget engageret menneske,« lyder det fra TV 2s ny-
hedschef Mikkel Hertz. 

Silke Bock
31 år, Partner og medstifter, Zetland.

2006: BA i journalistik, SDU.
2008-2009: Redaktør på TV2s radiomagasin, Nyhedsministeriet.
2009: Redaktør, TV2 News.
2010-: Medstifter og partner, Zetland. 

Idealist med fokus på bundlinje
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 8 
talenter:
Kommuni- 
kation  
og HR
Af Birgitte Aabo
bbm@berlingske.dk

Mulighederne inden for HR bliver ikke brugt godt nok, mener HR 
direktør i Magasin du Nord Thor Palmhøj. Derfor arbejder han 
selvaktivt med at  udvide begrebet:

»HR kan være noget fladt og blødt, men det kan også være dri-
vende i forhold til forretningsstrategien. Det er på tide, at man 
kommer i gang med at bruge de mange muligheder.«

Thor Palmhøj arbejder i Magasin med nyfortolkninger af HR 
og afk der eksempelvis sammenhængen mellem medarbejder-
nes adfærd og det købemønster, kunderne udviser i de forskel-
lige afdelinger i stormagasinet. En medarbejders kvalifikationer 
og attitude kan passe bedre i den ene afdeling end i den anden - 
eller medarbejderen kan med en målrettet træningsindsats øge 
sit salg.

Thor Palmhøjs arbejde har imponeret Peter King, der er hans 
chef:

»Thor har spillet en stor rolle i opbygningen af Magasins hu-
man ressource-funktion i løbet af de seneste år,« konstaterer han. 
Og han forklarer, at afdelingen har udviklet sig fra en traditionel 
personaleafdeling, der mest tog sig af administrative opgaver, til 
en dynamisk medspiller i forhold til Magasins vision om at skabe 
bedre shopping for kunderne.

Thor Palmhøj
31 år, HR-direktør, Magasin du Nord.

2002: Mellemleder og afdelingschef, Føtex.
2007: Rekrutteringskonsulent, Magasin du Nord og året efter HR 
manager.
2010: HD, organisation og ledelse.
2010-: HR-direktør, Magasin du Nord.
2013: Afslutter MBA.

HR kan noget mere
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I 2011 begyndte Xenia Duffy Obel hos den midtjyske vindmølle-le-
verandør Mita-Teknik - for anden gang. Hun forlod virksomheden 
til fordel for et job hos Siemens otte måneder tidligere, men jobbet 
udviklede sig ikke som forventet:

»Jeg var faktisk med til at anbefale at nedlægge mit eget job hos 
Siemens. HR-funktionen blev for spredt, da hovedkontoret flytte-
de til Hamburg kort efter, at jeg var blevet ansat,” fortæller Xenia 
Duffy Obel.

Imidlertid var familien bag Mita-Teknik ved at klargøre sig til 
salg og ville meget gerne have Xenia Duffy Obel tilbage og hjælpe 
med at præsentere virksomheden i salgssituationen. Samtidig fik 
hun titel af director of people& systems:

»Mit job handler nu mere om at globalisere virksomheden. Tid-
ligere var mit fokus mest på HR-delen, nu er det også på marketing 
og kvalitet, og jeg får tilfredsstillet mit behov for udfordringer.”

Mita-Teknik solgte to tredjedele af aktierne til kapitalfonden 
Axcel, men posten som administrerende direktør er fortsat besat 
af Jesper Andersen, som første gang blev chef for Xenia i 2007:

»Xenia er både dygtig og hurtig. Blandt andet er hun supergod 
til at systematisere, strukturere og implementere nyt i virksomhe-
den.”

Xenia Duffy Obel
35 år, director of people & systems, Mita-Teknik.

2005: HR-manager, Sonion.
2007: HR manager, GE Equipment Services.
2008: Leder af people& systems hos Mita-Teknik og - efter en afstik-
ker til Siemens Wind Power - director of people& systems fra 2011.

Tilbage til nye udfordringer

»Alt, som kan siges, kan siges klart.«
Den østrigske filosof Wittgenstein står bag en af de sætninger, 

Allan Sørensen stræber efter at efterleve i det daglige. Som vicedi-
rektør og seniorrådgiver i Ehrenberg Kommunikation hjælper det 
ham med at undgå floromvunden tale:

»I det overakademiserede samfund, vi lever i, er det vigtigt at 
kunne sige tingene klart - og samtidig spiseligt for de målgrupper, 
man arbejder med.«

Allan Sørensen forsøger også at være klar i spyttet overfor det 
team på ti medarbejdere, som han i 2011 blev leder for i København 
- efter kun et års ansættelse:

»Jeg prøver at finde min egen ledelsesstil. Som bureau har vi in-
tet produkt, det er vores medarbejdere, der er det vigtigste, og der-
for har jeg opprioriteret HR meget.«

Magnus Ehrenberg, administrerende direktør, siger:
»Allan har gjort lynhurtig karriere hos os. Han arbejder meget 

selvstændigt, og er både god til at tage personaleansvar og stå for 
kunderelationer. Kunderne skal se resultat af vores arbejde, og det 
sørger han for, at de kan. F.eks. arbejder vi med rederibranchen, og 
når et nyt skib sættes ind, er han god til at sælge historien ind til 
medierne.«

Allan Sørensen
33 år, vicedirektør og seniorrådgiver i Ehrenberg Kommunikation.

2005: Projektlederog siden presseansvarlig, VisitDenmark.
2007: Cand.ling.merc. - International Business Communication-
2007: PR manager og siden også communication manager, Vipp.
2010: PR og kommunikationsrådgiver,Ehrenberg Kommunikation,  
fra 2011 i den nuværende stilling.

Klar tale, tak!
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At motivere og drive talent frem i en virk-
somhed med ansatte i 55 lande kræver glo-
bale retningslinjer. Hos Grundfos er man i 
gang med at udbygge strategien på områ-
det, som Susanne Hoffmann nyligt har fået 
ansvaret for.

»Vi arbejder med globale retningslinjer, 
men med plads til det lokale initiativ, for 
der er stor forskel på kulturen. I Skandina-
vien er vi vant til flad ledelsesstruktur og til 
at søge og tage ansvar, mens ansatte i visse 
andre lande i højere grad venter på at få be-
sked om, hvad de skal.«

Selv har Susanne Hoffmann altid haft 
ambitioner, men hun har også haft glæde 
af at gode ledere på et tidligt tidspunkt har 
set potentialet i hende, skubbet lidt til hen-
de og givet hende selvtillid, fortæller hun.

Jens Mundbjerg, der blev ansat samtidig 
med Susanne Hoffmann i Grundfos for otte 
år siden, er i dag hendes leder:

»Susanne har fået to børn i l øbet af de 
otte år, men hun er avanceret direkte efter 
barsel, fordi hun er noget særligt. Hun har 
en meget høj faglighed, som går op i en hø-
jere enhed med hendes evne til at arbejde 
med mennesker.«

Susanne Hoffmann
34 år, group talent manager, Grundfos.

2003: HR konsulent, Aalborg Sygehus.
2004: Kommunikationskonsulent, Actera.
2005: HR-konsulent i Grundfos og har siden 
arbejdet med talentudvikling.

Talentet, der plejer 
andre talenter

Der er langt mellem kvinderne i den bran-
che, Anne Mette Mosekjær Søndergaard 
har valgt. Hun er marketingchef i dansk for-
svarsindustris førende virksomhed, Terma:

»Forsvar og højteknologi tiltrækker 
automatisk flest mænd, og der er også man-
ge i branchen, der har en fortid i Forsvaret. 
Men der begynder så småt at komme flere 
kvinder, blandt andet i USA,« konstaterer 
hun, der i øjeblikket er på barsel.

Hun adskiller sig også ved at være et helt 
særligt talent, siger hendes chef, Jørn Hen-
rik Levy Rasmussen:

»Anne Mette har et godt blik for kunden 
i fokus og i at få brandet os som en højtek-
nologisk virksomhed i et globalt, internati-
onalt miljø. Hun er god til netværk, til ledel-
se - og er også et marketingtalent. Som chef 
kan jeg bare hælde mere ansvar på, hun løf-
ter det hele.«

Anne Mette Mosekjær Søndergaard blev 
marketingchef efter halvandet års ansættel-
se i Terma og har blandt andet det overord-
nede ansvar for den globale positionering 
og de knap 50 messer og udstillinger, virk-
somheden deltager i årligt:

»Jeg blev ansat til politisk interesseva-
retagelse for Terma, men det er jo ikke en 
virksomhed, der indrykker store annoncer 
og kører reklamespot, så metodisk er mar-
keting ikke så langt fra det, jeg i forvejen har 
beskæftiget mig med. Det hele handler om 
relationsopbygning.«

Anne Mette Mosekjær Søndergaard
35 år, marketingchef, Terma Global.

2001: Pressemedarbejder, Venstres Folke-
tingsgruppe.
2003: Konsulent og siden seniorkonsulent, 
Radius Kommunikation.
2006: Handelsrådgiver, den danske ambas-
sade i Washington.
2008: Seniorrådgiver, associeret partner, 
Grøn Ejvin Andersen.
2010: External affairs manager, Terma.
2013-: Marketingchef,Terma Global.

Kvinderne kommer

Da muligheden for at rykke til Schweiz og 
arbejde for tobaksgiganten Philip Morris 
åbnede sig, slog Thomas Aarestrup Jepsen 
til.

»Det er på en gang en mulighed for at ar-
bejde i en stor, international virksomhed og 
komme ud at se noget mere af verden,« siger 
han, der forventer en del rejseaktivitet i det 
job, han tiltrådte for en måned siden.

Han er ansat som manager illicit trade 
strategies & prevention - og skal arbejde for 
at bekæmpe illegal handel med tobak.

»Jeg har fået nogle spændende arbejds-
opgaver i et interessant miljø. Jeg har altid 
arbejdet med kommunikationsopgaver, 
blandt andet politisk kommunikation, og 
på den måde adskiller mit nye job sig ikke 
væsentligt fra nogle af de opgaver, jeg tidli-
gere har varetaget,« siger Thomas Aarestrup 
Jepsen.

En af de seniorfolk, han arbejdede un-
der i s in tidligere rolle som konsulent for 
Rud Pedersen – P ublic Affairs Company i 
København, Mikkel Sarbo, siger:

»Thomas er trods sin unge alder en utro-
lig skarp analytiker, som kan flytte store po-
litiske dagsordener. F.eks. har han haft stor 
indflydelse på, hvordan afgifter og skatter er 
landet for de primære kunder, han har haft 
for os.«

Mikkel Sarbo vil ikke direkte sige, hvilke 
kunder der er tale om, men:

»Man kan jo se på, hvor han har fået job 
nu...«

Thomas Aarestrup Jepsen
30 år, manager illicit trade strategies & 
prevention communications, Philip Morris 
International i Lausanne, Schweiz.

2009: Public affairs consultant, Rud Peder-
sen, Public Affaris Company, og siden public 
affairs manager samme sted.
2013: Manager, Philip Morris, Lausanne, 
Schweiz.

Skubber til den politiske 
dagsorden
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Endnu inden Camilla Klæstrup Mølbæk var 
færdiguddannet som cand.merc., fik hun i 
2005 sin gang hos Dell:

»Dengang arbejdede jeg med en kompe-
tenceprofil på Dells salgsledere og oplevede 
at blive del af en kultur, hvor man virkelig 
får muligheder uden skelen til alder og ud-
dannelsesbaggrund. Jeg fik bolden - og løb 
med den.«

Og holdt den inden for banen, kunne 
man tilføje, for Camilla Klæstrup Mølbæk 
har valgt at blive hos Dell lige siden:

»Det er et meget bevidst valg. Jeg har lø-
bende fået nye udfordringer - også i kraft af 
at virksomheden har udviklet sig voldsomt, 
siden jeg begyndte.«

Nicolai Moresco, administrerende di-
rektør i Dell, siger om hende:

»Camilla er vokset op i organisationen 
og forstår den til bunds. Det er afgørende, 
da vi i øjeblikket gennemgår en transfor-
mation og foretager opkøb. Vi har bevæget 
os fra at være en virksomhed baseret på PC-
salg til en tung væg-til-væg it-leverandør. 
Camilla står i spidsen for at integrere HR-
strategien, så den understøtter virksom-
hedens strategi, og det gør hun på impone-
rende vis.«

Camilla Klæstrup Mølbæk
33 år, HR-manager og HR-business partner, 
Dell.

2006: HR administrator hos Dell, har siden 
siddet i en stribe HR-stillinger i virksomheden, 
fra sidste år i den nuværende stilling.

Loyalitet betaler sig

Selv om Charlotte Sejr havde været i Falck Danmark i otte år, da hun sidste år tiltrådte som 
HR- afdelingsleder, gik hun i gang med at sætte sig grundigt ind i v irksomhedens DNA - 
blandt andet har hun kørt med i ambulancerne.

»Jeg havde brug for at danne nye relationer og sætte mig ind i nye områder, for der er me-
get stor forskel på at arbejde i de forskellige divisioner indenfor Falck,” forklarer hun, der kom 
fra en chefstilling indenfor produktudvikling til private og erhverv.

»Jeg oplevede i min tidligere stilling, at der var ting, der kunne og burde gøres anderledes 
på HR-området. Falck lever af at levere en ydelse, som er baseret på medarbejderne - derfor er 
ledelse særligt vigtigt for os,” siger Charlotte Sejr,der i øjeblikket blandt andet arbejder med 
ledelsesudvikling og effektiviseringsprojekter i redningskorpset.

Lise Pagh, der er Charlotte Sejrs chef, siger om hende:
»Hun kombinerer en enestående begavelse med evne til at overskue og systematisere det 

komplekse - og en unik personlighed. Det er en fornøjelse at være hendes chef.”

Charlotte Sejr
33 år, HR afdelingsleder i Falck Danmark.

2003: Freelance marketingkonsulent,SiriusPartners.
2004: Markedskoordinator i Falck, siden udviklingschef.
2013-: Afdelingsleder, Falck.

Ud med ambulancen
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En karriere 
er mere end 
blot et arbejde

Har du viljen til karriere – så har vi mulighederne

Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner og en at-
traktiv og krævende arbejdsplads. Det er vi for at kunne tiltrække 
og fastholde dygtige medarbejdere, som kan fortsætte med at 
udvikle Nykredits forretning til gavn for vores kunder. Har du 
viljen og ambitionerne, stræber vi efter at spotte og udvikle dit 
talent, således at du får mulighed for at udnytte dit fulde po-
tentiale til at forme en spændende og udfordrende karriere i 
Nykredit.

Besøg os på nykredit.dk/job
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talenter:
Økonomi  
og finans

TDC råder over enorme mængder data om deres kun-
ders forbrug af telefoni og internet. Disse informationer 
har Nicolai Loft Demring som leder af business intelli-
gence-afdelingen formået at navigere i, så han kunne 
sætte kursen for virksomhedens fremtidige produkter. 
CFO i TDC Jacob Moesgaard er imponeret over denne 
evne. 

»Nicolai er god til at se kommercielle muligheder i de 
kæmpestore og forskelligartede datasæt, vi har. Det har 
han gjort helt exceptionelt, faktisk. Det er, fordi han for-
mår at gøre det meget komplekse forholdsvis simpelt,« 
siger Jacob Moesgaard. 

Nicolai Loft Demring er netop tiltrådt en ny stil-
ling som business partner i afdelingen for de største er-
hvervskunder. Han har tidligere drevet en række pro-
jekter, der skulle sænke driftsomkostningerne i TDC. 
De over 40 tiltag lokaliserede besparelser for mere end 
200 millioner kroner.

»Efter sådan en runde vil der altid være enkelte, der 
er utilfredse, men det var vigtigt, at ændringerne var 
forankret i ledelsen. Det er mit udgangspunkt, at der i 
en stor koncern som TDC altid er en anden måde at gøre 
tingene på, så man kan spare nogle penge,« siger Nicolai 
Loft Demring. 

Nicolai Loft Demring
35 år, business partner, enterprise & public, TDC.

2004: Cand.merc.mac., CBS. 
2004: Business controller, TDC. 
2007: Første chefstilling i TDC som sektionschef, senere 
afdelingschef, underdirektør og nu business partner i 
enterprise og public.

Intelligent business

Af Anders Bach Frandsen
bbm@berlingske.dk
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Få mennesker har i sit arbejde berøring med 
så mange eksperter i økonomi, investerin-
ger og den finansielle verden, som Thomas 
Christiansen har. Den 28-årige dansk-ame-
rikaner bor i London og arbejder som inve-
steringsstrateg i t ænketanken BlackRock 
Investment Institute, en del af verdens 
største kapitalforvalter, BlackRock. Han ar-
rangerer paneldebatter med eksterne eks-
perter fra hele verden og er medforfatter på 
rapporter om virksomhedens investerings-
strategi og syn på den globale finanssektor. 

»Jeg har adgang til the best and brightest 
både i vores eget firma og fra vores portfo-
liovirksomheder. Jeg får lov til at arbejde 
med de ledende investorer og få deres syn 
på markederne, og det er jo en fantastisk 
mulighed for en ung mand, der prøver at 
etablere en karriere,« siger Thomas Chri-
stiansen. 

Han har selv hjulpet med til at opbygge 
BlackRock Investment Institute og er nu 
dybt involveret i udviklingen af firmaets 
investeringstanker. 

»Thomas har i e n meget ung alder for-
mået at få en imponerende start på sin kar-
riere. Jeg mener, han har en lys fremtid i fi-
nansverdenen,« siger Peter Beske Nielsen, 
der har fulgt Thomas Christiansens karri-
ere og er head of Nordic Region i BlackRock. 

Thomas Christiansen
28 år, vice president, BlackRock Investment 
Institute.

2007: Bachelor of science in economics, New 
York University. 
2006: Ansat i BlackRock, først som prakti-
kant, senere fuldtid som associate og nu som 
vice president.

Han former den  
finansielle virkelighed

I otte år har Tine Vestergren Jensen med 
støt stigende ansvar arbejdet i Nordeas af-
deling for kapitalforvaltning. Hun har væ-
ret leder på en række store projekter, der 
omfattede strategiske og organisatoriske 
ændringer i N ordea og var blandt andet 
ansvarlig for et partnerskab mellem Nor-
dea og en indisk kapitalforvaltningsvirk-
somhed, der er specialiseret i det voksende, 
indiske aktiemarked. Tine Vestergren Jen-
sen er nu tiltrådt en mere kundeorienteret 
stilling, hvor hun har ansvaret for en kun-
deportefølje af institutionelle kunder, men 
hun har mod på mere lederansvar i fremti-
den. 

»Ledelse er rigtigt spændende, og gen-
nem min tid som projektleder har jeg fået 
erfaring i at opbygge det rigtige team, få sat 
nogle ambitiøse mål og få alle til at arbejde 
sammen. Jeg vil gerne udvide disse kompe-
tencer i f remtiden,« siger Tine Vestergren 
Jensen. Hun er håndplukket til at deltage i 
Nordeas eget talentprogram, Young Signi-
ficant Talents, hvor hun de næste to år skal 
gennemgå et skræddersyet udviklingspro-
gram sammen med 11 andre fra hele Euro-
pa.

»Tine har vist en unik tilgang til at føre 
projekter ud i livet. Samtidig kommunike-
rer hun flot og personligt med både kun-
der og medarbejdere;« siger Jan Skovsby, 
der er chef for sales & client management i  
Nordea. 

Tine Vestergren Jensen
28 år, director, client manager, Nordea

2008: Cand.merc.jur., CBS. 
2005-: Ansat i Nordea, først om studieas-
sistent, siden compliance officer, executive 
advisor og nu som director, client manager. 
2013: Udvalgt til Nordeas Young Significant 
Talents-program. 

Nordeas kapital
forvalter

Det bliver konstant dyrere for bankerne 
at låne penge ud, hvilket gør det svært for 
virksomheder at skaffe kapital til nye inve-
steringer. Løsningen for mange virksomhe-
der kan være det begyndende, danske mar-
ked for erhvervsobligationer. 32-årige Jonas 
Harbo blev ansat i Nykredit for at etablere 
dette marked og må betegnes som en af pi-
onererne i forhold til erhvervsobligationer. 
Han lagde i 2012 grundstenene til den før-
ste handel i Danmark i ni år og er begejstret 
over fremtidens lånemulighed. 

»Der er ikke noget mere interessant sted 
at være end lige her, hvor jeg selv har været 
med til at starte det op. Det er det, jeg bræn-
der for, og nu skal vi få det her marked til at 
udvikle sig,« siger Jonas Harbo. 

Han har i høj grad en specialistrolle i Ny-
kredit, hvor han forener høj faglighed med 
et godt blik for kunderne. 

»Jonas’ faglighed er dybt respekteret, og 
han besidder en specialistviden, der skil-
ler fårene fra bukkene. Samtidig har han en 
gennemslagskraft blandt kunder, der gør 
ham særdeles givtig for os som virksom-
hed,« siger Jonas Harbos nærmeste leder, 
underdirektør Jan K. Villadsen. 

Jonas Harbo
32 år, dealer, debt capital markets, Nykredit.

2008: cand.merc.fsm., CBS. 
2008: Assistant vice president,  
Danske Markets. 
2011-: Dealer in debt capital markets, 
Nykredit. 

Pioner i erhvervs
obligationer
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Når ens vigtigste opgave er at gå fra afdeling 
til afdeling i v irksomheden og bede dem 
spare på budgetterne, kan man nemt gøre 
sig uvenner med hele organisationen. Men 
med et vindende væsen og megen empati er 
det lykkedes Ulrich W. A. Hemmingsen at 
finde 20 millioner kroner uden at være nødt 
til bagefter at skifte arbejdsplads. 

»Det handler om at finde den rette ba-
lance mellem at presse på og bruge mine 
menneskelige egenskaber. Grundlæggende 
kan vi mennesker ikke lide forandringer, så 
jeg skal skabe tillid ved at anerkende mod-
partens ståsted og nogle gange give dem 
mulighed for at lukke luft ud,« fortæller Ul-
rich W. A. Hemmingsen. 

Som leder for disse restrukturerings-
projekter har han vist stor evne til at samle 
trådene og skabe håndgribelige resultater. 
En evne, der har været med til at overbevi-
se daglig leder og direktør Alex Array om, 
at Ulrich W. A. Hemmingsen står foran en 
lovende lederkarriere. 

»Der er ingen tvivl om, at han snart skal 
videre. Han har helt klart kompetencerne 
til at blive leder, og det er hans naturlige næ-
ste skridt. Han er skarp og hurtig til at op-
fatte tingene og god til at sætte ambitiøse 
mål,« siger Alex Array. 

Ulrich W. A. Hemmingsen
33 år, business partner for CFO, Tryg

2007: Cand.polit., Københavns Universitet. 
2007: Corporate finance konsulent, PWC. 
2008: Business controller, Philips. 
2009: Risikoanalytiker, Tryg. 
2011-: Business partner for CFO, Tryg. 
 

Empatisk resultat
skaber

Christoffer Kanstrup er leder for et hold af 
erfarne matematik- og økonomieksper-
ter, der tilsammen udgør Danske Markets 
risikorådgivning. Afdelingen rådgiver de 
største kunder som hedgefonde og pensi-
onskasser. Med sin matematikøkonomi-
ske uddannelse begyndte han som specia-
list, men har på ni år udviklet sig til en mere 
generel lederfigur. Han nyder sit arbejdes 
kompleksitet og er stolt af at have gjort en 
afgørende indsats under krisen. 

»I en periode med ekstrem finansiel tur-
bulens har vi været i stand til at guide nogle 
af vores helt store kunder nogenlunde tør-
skoede gennem krisen. Men i takt med at 
der konstant kommer mere finansiel regu-
lering på vores område, skal vi stadig blive 
mere præcise i vores rådgivning til kunder-
ne,« siger Christoffer Kanstrup

Hans nærmeste leder, underdirektør 
Anders Damgaard, betegner ham som den 
ægte vare. 

»For det første er han akademisk og te-
oretisk knivskarp med topkarakterer, jeg 
sjældent har set. Samtidig har han vist en 
usædvanlig evne til at oversætte teorien til 
noget kommercielt, som vores kunder kan 
bruge. Han har en meget sjælden pakke af 
høj begavelse, godt købmandskab og empa-
tiske lederevner,« siger Anders Damgaard. 

Christoffer Kanstrup
34 år, global head of risk advisory, Danske 
Markets.

2004: Cand.scient.oecon., Københavns 
Universitet.
2004: Senior analyst, Danske Bank.
2010: Head of institutional risk advisory, 
Danske Markets. 
2012-: Global head of risk advisory,  
Danske Markets. 

Risikorådgiveren

Med en fast overbevisning om, at opgaverne 
altid kan løses bedre, leder Andreas Mort-
horst det økonomiske knudepunkt i Scan-
dinavian Tobacco Group. 11 års revisorer-
faring fra PwC har givet rigeligt med faglig 
ballast til at transformere det finansielle ar-
bejde i virksomheden. 

»Jeg havde jo været revisor for en lang 
række store, børsnoterede virksomheder 
i PwC, så jeg implementerede alt, hvad jeg 
havde lært af procedurer og kontroller for 
at rykke virksomheden fra at være lidt gam-
meldags inden for økonomi til at være tæt 
på sporet af en børsnoteret virksomhed,« 
siger Andreas Morthorst. 

Hans karriere har fra start kørt i over-
halingssporet, og som 28-årig var Andreas 
Morthorst blandt de yngste nogen sinde til 
såvel at underskrive regnskabet for en børs-
noteret virksomhed som til at modtage en 
statsautorisering som revisor. Han leder nu 
et hold på 16 mennesker, hvor han formår 
at balancere mellem at stille hverken for få 
eller for mange udfordringer. 

»Andreas har et enormt drive, er intel-
ligent og besidder en skarp analytisk sans. 
Han er jo lidt af en fagnørd, men samtidig 
forstår han at bruge sin indsigt på et prak-
tisk og kommercielt plan,« siger Sisse Fjel-
sted Rasmussen, der er CFO i Scandinavian 
Tobacco Group. 

 

Andreas Morthorst 
33 år, director of group accounting & repor-
ting, Scandinavien Tobacco Group.

1999-2011: Trainee i PwC, siden associate, 
manager og senior manager. 
2011-: Director of group accounting & repor-
ting, Scandinavian Tobacco Group. 

Rekordrevisor med 
resultater
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KONFERENCER SELSKABER SØNDAGSBRUNCH

1½ kursusdøgn inkl. overnatning
(og kaffe/te, frugt og isvand begge dage, 

morgenbrød og kage, 2 x frokost, 1 x middag)

kr. 2.762,-
pr. person inkl. moms

  Dagmøde, kl. 9-17
(kaffe/te, frugt og isvand hele dagen, 

morgenbrød og kage, frokost)

kr. 865,-
pr. person inkl. moms

Læs mere på

bernstorffslot.dk

Nutidige konferencer og møder
i historiske omgivelser

lokaler i Slottets prominente omgivelser, med højt til loftet og med den mest 
vidunderlige udsigt til Bernstorff Slotshave. 

På Kavalergården i tilknytning til Slottet afholdes møderne i de store auditorier, 

parkering.

TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN

Nutidige_konferencer_210x280.indd   1 09/04/13   12.55



Det lå i kortene, at Martin Teilmann Mel-
chior skulle blive aktuar. Med en far, der 
er aktuar og direktør i et stort pensionssel-
skab og en bror, der også er ansvarshavende 
aktuar, var der et vist pres på hans skuldre. 
Et pres, han til fulde har levet op til. Mar-
tin Teilmann Melchior er i dag ansvarsha-
vende aktuar i Skandia Danmark, hvorfra 
han vil udbrede sin viden om forsikring og 
pension.

»Jeg ved ikke, om jeg har storhedsvan-
vid, men jeg tror på, at hvis alle tegner nog-
le gode pensions- og forsikringsordninger, 
så gavner det samfundet. Jeg vil gerne gøre 
pension sexet, så det bliver noget, alle går 
lige så meget op i, som jeg gør. Det er noget, 
jeg stadig kæmper med, og mine venner er 
efterhånden ved at være trætte af at høre 
mig tale om p ension,« siger Martin Teil-
mann Melchior med et smil. 

Han har med saglige argumenter over-
bevist ledelsen om at udvide aktuariatet fra 
fire medarbejdere til ti, og hans arbejdsiver 
imponerer hans nærmeste leder. 

»Martin har vanvittigt meget energi og 
drive. Og så er han helt sikkert fagligt dyg-
tig. Han har også områder, hvor han kan ud-
vikles, men det fede er, at han selv ved det,« 
fortæller Frank Mortensen, der er CFO i 
Skandia Danmark. 

 

Martin Teilmann Melchior
32 år, ansvarshavende aktuar, Skandia 
Danmark.

2006: Cand.act. (forsikringsmatematik), 
Københavns Universitet. 
2006: Aktuar, PFA Pension. 
2008: Chef for aktuariatets udviklingsafde-
ling, Sampension. 
2011: Aktuariatschef, Skandia Danmark. 
2013-: Ansvarshavende aktuar og aktuariats-
chef, Skandia Danmark.

Pension skal være sexet

Tryghed er nøgleordet for Jesper Helwig 
Hansen. Som officer skabte han i flere om-
gange tryghed ved fredsbevarende og ob-
serverende missioner i Kosovo og Libanon. 
Nu gør han det som økonomichef ved Midt- 
og Vestsjællands Politi. Han har ansvaret 
for driftsbudgettet på 450 millioner kroner 
og er leder for 35 medarbejdere i ø kono-
miafdelingen, hvor han har krævet højere 
faglighed og effektivitet. Der skal nemlig 
spares i p olitiet, men han er sikker på, at 
fornuftig økonomistyring bekæmper kri-
minalitet. 

”Jeg motiverer mine medarbejdere ved 
at få dem til at forstå, at deres arbejde ved 
skrivebordet skaber tryghed for borgerne. 
Denne helhedsforståelse er vigtig. De poli-
tifaglige ledere og medarbejdere er nu også 
begyndt at have tillid til, at vi rent faktisk er 
med til at fange røvere,” siger Jesper Helwig 
Hansen, der er overbevist om, at hans mili-
tærbaggrund gør, at han bedre kan navigere 
i politisystemet.

”Han har en enorm energi, som smitter. 
Han er dygtig til kombinere sin funktion 
med politiets kerneforretning, nemlig po-
litiarbejdet. Ofte har økonomiafdelingen 
et lidt støvet nej-image, men det har Jesper 
gjort op med,” siger Anne Tønnes, der er vi-
cepolitidirektør i M idt- og Vestsjællands 
Politi. 

Jesper Helwig Hansen
33 år, økonomichef, Midt- og Vestsjællands 
Politi.

2002: Premierløjtnant af reserven ved  
Jydske Dragon Regiment.
2002: Udsendt med KFOR 7 i Kosovo.
2007: FN-observatør i Libanon ad to om-
gange.
2009: Cand.scient.pol., Københavns  
Universitet.
2009: Fuldmægtig, Finansministeriet.
2011-: Økonomichef, Midt- og Vestsjællands 
Politi.  

Energisk pengebestyrer

At være 25 år og have gennemført en HD i 
finansiering, Maersks MISE-program samt 
en kandidatuddannelse i erhvervsøkono-
mi som selvstudie er i sig selv flot. Men når 
Simon Damkjær Wille samtidig gjorde det 
med lutter topkarakterer og sideløbende 
med fuldtidsarbejde i ansvarsfulde stillin-
ger ved henholdsvis Maersk Tankers og Po-
laris Private Equity, bliver det intet mindre 
end imponerende. Han er nu 26 år, arbej-
der som investment manager for kapital-
fonden Polaris og sidder blandt andet som 
observatør i b estyrelsen i e n stor, dansk 
virksomhed, som han har haft ansvaret for 
at opkøbe. 

”Jeg synes virkelig, at det er et spænden-
de job. Det er meget udfordrende med nye 
industrier næsten hver dag, som jeg hurtigt 
skal sætte mig ind i. Arbejdsmængden svin-
ger meget, og jeg kan godt lide, at jeg aldrig 
ved, hvad dagen bringer,” siger Simon Dam-
kjær Wille. 

Partner i Polaris Private Equity Niels 
Worming er glad for at have ham i virksom-
heden. 

”Simon har gjort et fantastisk arbejde 
herinde. Han er meget selvkørende i en me-
get tidlig alder. Han er hurtig, effektiv og har 
et godt overblik. Samtidig er han meget vel-
lidt med sin lidt ydmyge, nordjyske facon,” 
fortæller Niels Worning. 

 

Simon Damkjær Wille
26 år, investment manager, Polaris Private 
Equity.

2006: MISE trainee, Maersk. 
2008: Financial analyst, Maersk Tankers. 
2010: HD i finansiering. 
2010: Analyst, Polaris Private Equity. 
2012: Cand.merc., CBS. 
2012-: Investment manager, Polaris Private 
Equity. 

Ydmyg karrierekomet
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Telebranchen i Danmark er præget af en voldsom konkurrence, der sætter enorme krav til 
effektivisering og omstillingsparathed. Alle finansielle beslutninger skal træffes på et ba-
lanceret niveau, hvilket øger nødvendigheden af præcise, økonomiske analyser. I Telenor 
har Gry Pedersen ansvaret for disse analyser, og hun er stolt af at have rykket sin afdeling 
tættere på, hvor kursen bliver lagt. 

»Jeg omgiver mig med utroligt dygtige medarbejdere og skaber rammerne for, at de kan 
vokse og lave resultater. Netop det, at opnå resultater gennem andre, er i mine øjne essensen 
af ledelse. Vi er blevet en værdsat sparringspartner i organisationen og har sat retningen i 
både det finansielle og det forretningsmæssige, så vi ikke længere er begrænset til at have 
en finansiel kontrolfunktion,« fortæller Gry Pedersen om det, hun betegner som sin største 
bedrift

Hun er leder for en afdeling på 30 økonomer inklusive seks mellemledere og fungerer som 
daglig sparringspartner for direktionen.

»Gry yder en fantastisk indsats med hensyn til at sætte sig ind i vores strategi. Hun evner 
at eksekvere hurtigt, er god til at motivere sine folk og går altid den ekstra mil, når der er be-
hov for det,« siger CFO Henrik Skov. 

Gry Pedersen
31 år, afdelingschef for business controlling & analysis, Telenor.

2005: Financial controller, Telia Mobile.
2006: Business cfontroller, Cybercity.
2007: Cand.polit., Københavns Universitet.
2007: Afdelingsleder for controlling, senere for financial planning & analysis, Telenor.
2012-: Afdelingsleder for business controlling & analysis, Telenor. 

Mere end blot tal og kontrol

Krisen tvang mange venturekapitalfonde 
til at bukke under, hvilket har gjort de få 
ledige stillinger i branchen særdeles efter-
tragtede. Men ledelsen i den nordiske ven-
turekapitalfond Creandum øjnede et så ly-
sende talent i Christian Wylonis, at de blev 
nødt til at få ham ombord. 

»Han har en personlighed, entusiasme, 
international erfaring, erfaring med egen 
virksomhed kombineret med en topuddan-
nelse, der uden tvivl gør ham til det største 
talent, jeg har arbejdet sammen med i mi-
ne otte år i branchen,« siger Martin Sigurd 
Hauge, medejer af den Stockholm-baserede 
Creandum. 

Christian Wylonis er virksomhedens 
mand i D anmark. Han har fingrene dybt 
nede i dan danske iværksættermuld på jagt 
efter fremtidens spirende milliardforret-
ning. Han bærer blandt andet hovedansva-
ret for Creandums investering i den danske 
vin-database Vivino. 

»Jeg har en stor iværksætter i maven, så 
nu, hvor jeg arbejder som start up investor, 
er jeg lige der, hvor jeg hører til. Iværksæt-
termæssigt er Stockholm foran, men der 
sker rigtigt meget i Danmark lige nu, og der 
er mange sindssygt dygtige entrepreneu-
rer med nogle rigtigt fede koncepter,« siger 
Christian Wylonis. 

Christian Wylonis
28 år, venture capital associate, Creandum

2006: Direktør, Unibar.dk.
2008: Master of science in engineering 
sciences, Harvard University.
2008-2012: Engagement manager,  
McKinsey & Co. 
2012-: Venture capital associate, Creandum. 

Passion for  
iværksætteri
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8 
talenter:
Forretnings-
udviklere

Fødevarer og landbrug har været den røde tråd i Johanne Rønnow Ol-
sens karriere.

Hun har altid været interesseret i udvikling og fik derfor en kandi-
datuddannelse inden for fødevarevidenskab og -teknologi med fokus 
på produktudvikling. Derefter arbejdede hun nogle år i Landbrugsra-
adet, der i dag hedder Landbrug og Fødevarer.

Her fik hun mulighed for at skrive en erhvervs-ph.d., om samarbej-
det mellem DTU, Handelshøjskolen i Århus og det daværende Land-
brugsraadet. Projektet handlede om, hvordan man gennem stærke al-
liancer i fødevarebranchen kan forbedre resultaterne – i dette tilfælde 
produkterne. Johanne Rønnow Olsen får ros for at være nysgerrig og 
intelligent, men også for at kunne kombinere teori med en sans for 
forretning. 

»Jeg har altid været optaget af, hvordan man skaber værdi på 
tværs,« fortæller Johanne Rønnow Olsen.

I dag arbejder hun i DLG. Og igen er de tværgående processer i cen-
trum. Johanne Rønnow Olsen sidder med ansvar for drift, produktion 
og logistik. 

»Det dækker alle supply chain-aktiviteter, fra kunden lægger ordre 
på for eksempel foder, igennem kæden, hvor vi producerer og trans-
porterer det, til kunden får det leveret. Min rolle er at være med til at 
sikre, at vi gør det på den optimale måde. Og at vi skaber en god forret-
ning, yder god kundeservice og har motiverede medarbejdere.«

Johanne Rønnow Olsen
34 år, souschef, DLG Produktion, Drift og Logistik.

2002: Levnedsmiddelkandidat, DTU. 2002: Projektleder, senere fuld-
mægtig,  Landbrugsraadet. 2004-2008: Erhvervs-PhD. 2008: Udvik-
lingschef, DLG Food. 2012: Sekretariats- og forretningsudviklingschef,  
DLG Produktion, Drift og Logistik. 2013-: Souschef, DLG Produktion, Drift 
og Logistik.

Skaber værdi på tværs

Af Rikke Gredsted Seidenfaden
bbm@berlingske.dk
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Hvordan kan man lave fedtfattige salater, som samtidig ikke er fattige på smag? Det er én af 
de problemstillinger, som Didde Dønbo arbejder med hos Stryhns. Men det er kun en lille 
del af hendes job. Udvikling og implementering af forretningsstrategi og etablering af tvær-
gående processer står også højt på dagsordenen.

Didde Dønbo er oprindeligt uddannet i House of Prince, hvor hun var i syv år. Her be-
gyndte hun som kontorelev i 2001, blev derefter fastansat og har med egne ord »arbejdet sig 
op gennem rækkerne«. Hun har blandt andet været med til at udvide eksportmarkederne 
for virksomheden.

I 2008 blev Didde Dønbo produktchef for Langelænder-pølser hos Stryhns. I 2011 forret-
ningsudvikler, hvilket betyder, at hun har mere tværgående arbejdsgange:

»Mit arbejde kræver, at man både har indblik i den kommercielle og økonomiske del, men 
også et samlet indblik i organisationen. Det tiltaler mig at arbejde med komplekse problem-
stillinger og bryde dem ned til enkle løsninger.«

Didde Dønbo beskrives som en intelligent ildsjæl:
»Det, der særligt udmærker hende, er, at hun har en fantastisk god forståelse for helhe-

den i virksomheden. Hun har en stor indsigt i, hvordan processer kører på tværs, og hvilke 
konsekvenser de får på tværs,« siger Kristian Kornerup, administrerende direktør i Stryhns. 

didde dønbo
30 år, business development manager, Stryhns.

2001-2008: Kontorelev, siden marketingassistent og international brand manager i House of Prince. 
2008: HD i afsætning. 
2008: Produktchef for Langelænder, Stryhns. 
2011-: Business development manager, Stryhns.

Udvikler den gode smag

I spændingsfeltet mellem videnskab og for-
retning finder man Peter Faaborg-Ander-
sens jobbeskrivelse. Hos Novozymes har 
han ansvar for afdelingen »strategy, market 
insight & pricing« – en afdeling på ni mand, 
hvor af en del af teamet sidder i Indien. 

På strategisiden er opgaven bl.a. at drive 
Novozymes’ strategiproces. Og at sikre, at 
virksomheden forstår, hvor konkurrenter-
ne er på vej hen, og opdage nye store vækst-
områder. Derudover skal  organisationens 
kompetencer opbygges og udvides i forhold 
til prissætning af produkter og service.  

»Jeg er analytisk anlagt og er god til at se 
kernen i et problem. Derudover er jeg opta-
get af ledelsesaspektet og af at sikre, at vi i 
afdelingen skaber resultater sammen og bi-
drager til at få Novozymes i den rigtige ret-
ning,« siger Peter Faaborg-Andersen.

Han bliver rost for at have en stærk kom-
bination af både at kunne forstå og kunne 
drive en strategisk dagsorden i Novozymes. 

Peter Faaborg-Andersen har en kom-
merciel  baggrund fra CBS, hvor han i løbet 
af studietiden havde ophold i USA og Kina. 
Senere har han taget kurser på Harvard og 
INSEAD. 

»Jeg har det godt med at blive udfordret 
– at komme ud på dybt vand og skabe re-
sultater sammen med dygtige kollegaer på 
tværs af faglighed og funktioner. Derudover 
synes jeg, det er motiverende at arbejde for 
en virksomhed, der prøver at finde løsnin-
ger på nogle af de store udfordringer, verden 
har i dag.«

Peter faaborg-Andersen
30 år, senior manager, Novozymes.

2005: Cand.merc., finance &strategic ma-
nagement, CBS. 2007: Medstifter af firmaet 
JumpB.dk. 2007: Manager, M&A corporate 
finance, Novozymes. 2011:  Pricing manager, 
strategy & business development, Novozy-
mes. 2012-: Senior manager, market insight 
& pricing, Novozymes.

vil skabe en bedre 
verden



Med en uddannelse i filosofi og virksom-
hedsstudier fra Roskilde Universitet stod 
der ikke nogen konkret jobbeskrivelse klar, 
da Aleksandar Bjelobrk Langelykke var fær-
dig med studiet. Men i sit nuværende job i 
KMD bliver hans filosofiske tilgang netop 
fremhævet som en af hans styrker.

»I de to år, jeg har været hans leder, har 
han udviklet sig helt raketagtigt. Han er 
dygtig til formidling – om det så er til en el-
ler hundrede. Han kan skabe relationer og 
åbne døre alle vegne,« siger Lonnie Rubino, 
områdedirektør i KMD.

Han arbejder også helt konkret med filo-
sofien i dagligdagen: 

»Sokrates stillede kun spørgsmål, men 
kendte ikke svaret. Jeg arbejder på samme 
måde. Jeg kan godt udfordre og provokere, 
men svaret findes altid sammen med vores 
brugere og kunder.«

Hos KMD har Aleksandar Bjelobrk Lan-
gelykke blandt andet arbejdet med skole-
området, der er et strategisk vækstområde 
for KMD. Opgaven var ikke mere defineret, 
end KMD havde til opgave at lave et pro-
dukt, som kunne skabe en forskel i under-
visningen for lærere og elever.

»Han tænker på en anden måde og kan 
skabe nogle relationer, som overrasker.  
Desuden giver hans uddannelse nogle an-
dre vinkler og nye muligheder i e n kom-
merciel verden,« fortæller Lonnie Rubino.

Aleksandar Bjelobrk Langelykke
28 år, community & business development 
manager, KMD.

2009: Kandidat, virksomhedsstudier og 
filosofi, RUC. 
2010: CSR-konsulent, RICE. 
2010: Business analyst, MindFolio. 
2010: Community & business development 
manager, KMD.

Filosofisk 
forretningsudvikler

En af de absolut stærkeste og mest talentful-
de medarbejdere i hele Vestas og i den glo-
bale forretningsenhed.  Sådan siger Morten 
Albæk, group senior vice president i Vestas 
om Alfonso Luis VazquezCaro. 

Han får ros for at have stærke lederevner 
og være dygtig til at kombinere strategi, for-
retningsinnovation og økonomisk forstå-
else i sit arbejde hos Vestas, hvor han blev 
ansat som 26-årig 2008. Da fik han lov til at 
være med på et stort globalt strategiprojekt. 

Alfonso Luis VazquezCaro, der har rød-
der i Puerto Rico, har det seneste år været 
global director for new segment business 
development i Vestas. Her har han været 
ansvarlig for at udvilke Vestas’ kommerciel-
le strategi over for nye kunder i vindsekto-
ren. Derudover har han været ansvarlig for 
at etablere og udvikle et hold af business 
development managers. Holdet har allere-
de indgået et projekt med IKEA på 70 mil-
lioner euro.

»Jeg går på arbejde hver dag og ved, at det 
er op til mig og mit hold at få tingene til at 
ske. Hver dag er forskellig og uforudsigelig. 
Jeg kan ikke lide rutiner og tror ikke på et 
8-17-job. Jeg leder konstant efter den næste 
udfordring,« siger han. 

Alfonso Luis Vazquez Caro
31 år, director, new segments business 
development.

2006: Master i international business, EAE 
Business School, Spanien. 
2003-2006: Projektleder, McConnell Valdes 
Consulting. 
2008: Business consultant, group finance & 
operations, Vestas. 
2011-: Director, new segments business 
development, Vestas. 
2013: Afslutter MBA, INSEAD, Frankrig.

Jagter næste udfordring
Fra rådgivning af virksomheder i stålindu-
strien til at være leder på City Colleges of 
Chicago med 120.000 studerende. Det er 
dét skifte, som Rasmus Lynnerup for nylig 
har taget. Et karriereskift, som netop under-
streger, at han har analytiske evner inden 
for strategi og forretningsudvikling. Sko-
lens primære opgave er at uddanne mindre 
privilegerede borgere, så de senere kan bli-
ve optaget på et college og få en uddannelse. 

Rasmus Lynnerup mener da også, at skif-
tet har været stort:

»Industrierne er så forskellige, at der ikke 
er noget, der overlapper.«

Tidligere var Rasmus Lynnerup kon-
sulent i M cKinsey i s eks år. Fra 2008 med 
bopæl i Chicago. Her arbejdede han med 
forandringsprogrammer inden for stålin-
dustrien, hvor han rådgav store udenland-
ske virksomheder i, hvordan de udførte 
dem.

Det er også det, Rasmus Lynnerup skal 
lave i sit nye job, som han overtog i decem-
ber 2012. Her skal han arbejde for, at City 
Colleges of Chicago, der med hans egne ord 
har klaret sig »håbløst dårligt«, forbedrer 
sig. Helt konkret skal han få flere til at tage 
og gennemføre kurserne, så de senere kan 
blive optaget på et college og få en uddan-
nelse. 

»At lede forandringsprogrammer er min 
ekspertise. Der er de samme ingredienser i 
uddannelse som i e t stålværksted,« siger 
Rasmus Lynnerup. 

Rasmus Lynnerup
34 år, vice chancellor, City Colleges of Chicago.

2004-2007: Investment officer, Udenrigsmi-
nisteriet. 
2007: MBA (international business), CBS. 
2007-2012: Konsulent, McKinsey, Køben-
havn og Chicago. 
2012-: Vice chancellor of strategy, research 
and institutional intelligence, City Colleges of 
Chicago.

Fra infrastruktur 
til uddannelsesleder
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En forståelse for global arbejdsdeling. Det er noget af det, der kendetegner Morten Van Gils 
Hansen. Til dagligt arbejder han med styring af infrastrukturprojekter på internationalt 
niveau. Allerede tidligt fik Morten van Gils Hansen lyst til en international karriere efter 
at have boet og arbejdet i Spanien, England og Australien. Han blev ansat i Rambøll, efter 
han blev færdig som civilingeniør i 2008, og der gik da også kun to år, før Rambøll udsendte 
ham til Indien.

Her arbejdede han i  halvandet år med opbygge et nyt offshoring center for Rambøll. I 
begyndelsen var der syv indiske ansatte. Det tal er i dag vokset til 75.

»Han har forstået, hvor vigtig global arbejdsdeling er. Både for Danmark, men også for 
Rambøll. Men det er ikke nok at forstå det. Man skal også få det til at virke. Og det har Morten 
gjort med sin arbejdsindsats,« forklarer Ib Enevoldsen, executive director, transport, Ram-
bøll. Han roser også Morten van Gils Hansen for at have forståelse for at motivere og lede 
mennesker mod et mål. 

Noget, som Morten van Gils Hansen også selv er fokuseret på i sit arbejde:
»Jeg lægger vægt på en succeskultur. I vores branche kan man nemt have fuldt fokus på 

projekternes deadline. Man skal også nyde rejsen dertil og huske at fejre de små succeser 
undervejs.«

Morten van Gils Hansen
35 år, offshoring manager, projektchef og forretningsudvikler, Rambøll.

2008: Civilingeniør, DTU. 
2008: Ingeniør (design af broer), Rambøll. 
2010-11: Liaison officer i Chennai og Mumbai i Indien, Rambøll. 
2012-: Offshoring manager, projektchef og forretningsudvikler, Rambøll.

Global holdspiller

Karrieren har været meget målrettet for 
Marie Smidt, der blandt andet har til opga-
ve at rådgive topledelsen i Nordea. 

Hun læste finansiering og administrati-
on på Copenhagen Business School og er nu 
rådgiver i Nordea. 

»Jeg vidste ikke fra begyndelsen, at det 
lige var Nordea, jeg ville arbejde i. Men da 
jeg fik muligheden, havde jeg det kendskab, 
at det var en god virksomhed. Men også en 
virksomhed, som stod over for nogle større 
strategiske udfordringer, som kendetegner 
mange finansielle spillere i dag. Og derfor 
syntes jeg, at opgaven var spændende,« si-
ger Marie Smidt.

I dag er hun projektleder og strategisk 
rådgiver for topledelsen i Nordea, om  især 
wealth management. Hendes primære op-
gaver er at rådgive om større projekter, styre 
dem og menneskene omkring dem – og føre 
projekterne ud i livet. 

Marie Smidt får ros for at have stærke 
analytiske evner, et stort engagement og 
for at være resultatorienteret. Derudover er 
Marie Smidt også udvalgt til at være en del 
af Nordeas talentprogram for unge ledere i 
Nordea. 

»Min ambition er at opnå en lederstil-
ling på et højt strategisk niveau. Det arbej-
der jeg målrettet hen imod.«

Marie Smidt
30 år, executive adviser, Nordea.

2007: Master i finance & strategic manage-
ment, CBS. 
2007-2009: Managementkonsulent, Booz & 
Company.
2009-: Executive advisor, Nordea. 
2013-2015: Deltager i Nordeas Young Signi-
ficant Talents Program.

Målrettet rådgiver



 16 
talenter:
Ledelse

Personligt drive, stor forståelse for transparent ledelse og talent for 
at motivere sine medarbejdere. Det er tre af de ting, som Anders 
Fogstrup især bliver rost for i sit arbejde som landechef i medicinal-
firmaet Nor pharma, hvor han hurtigt er nået op i hierarkiet.

I sit ny job som countrymanager fik han fra årsskiftet ansvaret 
for at skabe en organisation, som er klar til fremtiden. Hovedop-
gaverne er internt et strategisk turnaround, og udadtil skal Norp-
harma positioneres som det mest transparente medicinalselskab 
i Danmark.

»Vi arbejder med, hvordan vi kan agere anderledes end en tradi-
tionel farmavirksomhed. Skal vi være forrest i fremtiden, skal man 
kunne tilbyde noget andet og mere end at sælge lægemidler. Man 
skal levere reel værdi for alle parter i relationen,« forklarer Anders 
Fogstrup. Han fortæller, at hans ledelsesstil handler om åbenhed, 
uddelegering og tillid. Og det er netop også det, han får ros for. Han 
har dog aldrig  lagt en minutiøs karriereplan, men har takket ja til 
opgaver, der lød spændende. 

»Jeg er opfostret med det mantra, at evner forpligter. Det tænder 
mig at komme på dybt vand, og dermed går jeg sjældent af vejen for 
en stor udfordring. »

Anders With Fogstrup
33 år, country manager Denmark&Iceland, Norpharma.

2003: Brand manager assistant, Eli Lilly Danmark. 
2005: Kandidat, industrial marketing & purchasing, CBS.
2007: Europæisk brand manager,TARGIN, Mundipharma International, 
Storbritannien. 
2009: Launch leader, Mundipharma International.
2011: Director marketing & sales, Nordpharma.
2013: Country manager Denmark & Iceland, Norpharma.

Åbenhed og tillid

Af Rikke Gredsted Seidenfaden
bbm@berlingske.dk
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De danske forbrugere er ekstremt prisbevidste og kører gerne langt for at få den rigtige pris 
på benzin eller diesel. Det er en del af Maria Beck-Tanges job at sørge for, at kunderne stop-
per og fylder tanken op hos Shell. 

»Jeg skal sørge for, at vi tænker ud af boksen og lykkes med at kommunikere, at brændstof 
ikke bare er brændstof, så kunderne også vælger os næste gang. Det er en stor udfordring i 
det danske marked, der er ekstremt prisbevidst,« fortæller Maria Beck-Tange, der er direktør 
for retail i Shells afdeling i Danmark. 

Her har hun ansvaret for 300 servicestationer.Hun får ros for at skabe resultater, have en 
klar kommunikation og for at være meget struktureret.

»Maria har på kort tid formået at få fuld respekt og støtte fra folkene i sin organisation 
og også fra vores samarbejdspartnere. I en svær konkurrencesituation er Maria den natur-
lige stærke leder,« siger Bernd Zimmermann, global customerexperience manager i Shell. 

Efter universitetet fik hun job hos DSB i den internationale afdeling, hvor en lille gruppe 
unge mennesker arbejdede med at give tilbud på udliciterede strækninger i udlandet.

»Det var sindssygt spændende og hårdt. DSB satte os til at implementere en meget ambi-
tiøs strategi. Her blev jeg tændt på at drive ting frem,« fortæller Maria Bech-Tange.

Maria Beck-Tange
35 år, direktør for retail, Dansk Shell.

2003: Kandidat i sprog og internationale forhold, Aalborg Universitet. 
2004-2006: Markedsanalytiker, DSB.
2006: Projektleder i retail-afdelingen, Shell. 
2008: Retail channel offer manager Nordics, Shell.
2011: Operations manager Nordics, Shell.
2012-: Direktør for retail, Dansk Shell.

Brænder for brændstof

Daniel Hummel får ros for sit talent til at 
spotte, hvad der sker i markedet, men også 
for at være en stor inspiration for sine med-
arbejdere. Han står for den kommercielle 
og strategiske del af Falck TravelCare, som 
han selv har været med til at stifte. Falck 
TravelCare, der er en del af Falck, tilby-
der forsikringsløsninger til virksomheder. 
Først fungerede virksomheden kuni Nor-
den, men nu arbejder den på at ekspandere 
til hele verden. 

»Det har været en fantastisk rejse. Vi be-
gyndte to mennesker. Nu er vi 250 medar-
bejdere i S tockholm og København,« for-
tæller Daniel Hummel om Falck TravelCare, 
der sidste år var en af de hurtigst voksende 
enheder i Falck med en omsætning på 300 
millioner kroner. 

»Jeg er meget udviklingsorienteret. Jeg 
er analytisk og meget passioneret omkring 
det, jeg laver. Hvis jeg tror på det, så kan 
man mærke det,« siger Daniel Hummel. 

Pernille Sandberg, der er nordic mana-
ger for quality&people i Falck TravelCare, 
har kendt Daniel Hummel helt fra begyn-
delsen af hans karriere, og hun siger:

»På en enormt kort årrække har han ud-
viklet sig helt vildt. Både personligt og fag-
ligt. Han har noget, der er svært at forklare. 
En energi, der får folk til at følge ham. Der er 
nogle mennesker, der bare har noget inspi-
rerende over sig.«

Daniel Hummel
35 år, director of strategy& commercial,
FalckTravelcare.

2006: Kandidat, business administration & 
economics, CBS.
2006-2008: Management assistant, 
Euro-Alarm.
2008: Partner, WH Invest.
2008: Stifter, Daniel Hummel ApS.
2009-: Director of strategy & commercial, 
FalckTravelCare.

Inspirator i 
forsikringsbranchen
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Et af de nye unge ledelsestalenter på Slots-
holmen. Sådan beskrives Anders Holm af 
departementschef i Erhvervs- og Værksmi-
nisteriet Michael Dittmer:

»I den korte tid, Anders har været ansat i 
ministeriet, har han vist, at han er en yderst 
talentfuld, engageret og resultatorienteret 
leder.«

Efter endt statskundskabsuddannelse 
fik Anders Holm job i F inansministeriet. 
Han havde hørt, at det var et sted, hvor man 
fik meget ansvar og mulighed for at udvikle 
sig fagligt. I Finansministeriet har Anders 
Holm gennem sit arbejde som ministersek-
retær og leder af ministersekretariatet væ-
ret tæt sparringspartner for de seneste tre 
finansministre. 

I dag er Anders Holm sekretariatschef 
i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor ar-
bejdsopgaverne spænder vidt. Fra koor-
dinering af beslutninger, forberedelse af 
forhandlinger til arbejde med pressen. 
Derudover er han også en del af direktionen 
og koncerngruppen. Hverdagen er omskif-
telig, og det er muligt at gøre en forskel. Det 
gør den udfordrende, fortæller han.

»Når man har et fagligt og ledelsesmæs-
sigt ansvar, er det afgørende, at man ud over 
dag-til-dag-håndtering også er i stand til at 
se frem på den lidt længere bane. Det er vig-
tigt at kunne sætte nogle mål og en retning 
for, hvordan man kommer derhen,« siger 
Anders Holm.

Anders Holm
34 år, sekretariatschef, Erhvervs og Vækstmi-
nisteriet.

2005: Cand.scient.pol., Aarhus Universitet.
2005-2012: Først fuldmægtig i administra-
tionscenteret og i 3. og 4. kontor, senere 
ministersekretær og leder af ministersekreta-
riatet, Finansministeriet.
2012-: Kontorchef, Erhvervs- og Vækstmini-
steriet.

Embedsmand med klar 
retning

Drømmen var egentlig at blive dyrlæge, og 
efter gymnasiet arbejdede Maria Palsmark-
derfor på et dyrehospital. Hun fandt dog ud 
af, at det ikke var syge, men raske dyr, hun 
godt kunne lide. 

»Men jeg kunne godt lide snakken og 
kontakten til kunderne,« fortæller Maria 
Palsmark. Hun tog et år mere på dyrehospi-
talet og fik ansvar for veterinærsygeplejer-
skerne. Og fandt ud af, at hun også kunne li-
de at udvikle andre mennesker. Hun tog en 
snak med forældrene, der begge arbejdede 
i en bank.

»Jeg havde altid tænkt, at jeg aldrig skul-
le arbejde i en bank. Men så tog jeg bank-
uddannelsen. Efter en måned tænkte jeg, 
hvorfor jeg ikke bare havde gjort det fra be-
gyndelsen?«

Efter hun blev udlært, fik hun ansvaret 
for Danske Banks filial i Københavns Luft-
havn, og siden er det kun gået fremad. I dag 
er Maria Palsmark head of departement i 
Danske Bank, hvor hun blandt andet har 
centraliseret en opgave fra filialerne til ho-
vedkvarteret i H øje Taastrup. Det gik tre 
måneder hurtigere end planlagt. Hun roses 
for sit stærke lederskab.

»I hendes verden er intet umuligt. Hun 
ser muligheder, har drive og er åben over 
for medarbejderne. Og så har hun evnen til 
at få folk til at følge med,« siger Steen Kel-
vin Kristensen, afdelingsdirektør i Danske 
Bank.  

Maria Palsmark
34 år, afdelingsleder, Danske Bank.

2000-2005: Trainee og seniorkonsulent, 
Danske Bank. 2005: Manager, airport branch, 
Danske Bank. 2007: Teamleder, Amager-
afdeling, Danske Bank. 2010: Teamleder, ope-
rations DK, retail service, home loan service, 
Danske Bank. 2013-: Head of departement, 
operations DK, retail service, credit & home 
loan service, Danske Bank.

Fra dyrehospital 
til Danske Bank

Mads Skovgaard-Andersen har læst jura, 
men ville også gerne prøve kræfter med det 
kommercielle. Han blev advokat og arbej-
dede i Kromann Reumert i seks år. 

»Jeg har altid gerne villet fokusere på den 
kommercielle del af det at drive virksom-
hed. Så jeg ville gerne rykke mig fra at være 
rådgiver til at være beslutningstager,« for-
tæller Mads Skovgaard-Andersen om skif-
tet til DONG Energy Wind Power, hvor han 
efter fire måneder blev sendt til England. Nu 
er hans opgave at sørge for, at DONG Energy 
får det forventede afkast på en række af sine 
investeringer i England.

I England fik han til opgave at bygge en 
funktion op med fokus på partnerskaber. 
I slutningen af 2012 blev han ansvarlig for 
DONG Energys to største investeringer i 
havmølleparker i England: Walney og Lon-
don Array. Havmølleparkerne har samlet 
kostet mere end 30 mia. kr. at opføre. 

Mads Skovgaard-Andersen er kendeteg-
net ved at være en jovial fyr med en god sans 
for det kommercielle, forklarer advokat og 
partner i Kromann Reumert Jens Blomgreen:

»Jeg har været glad for at have Mads i 
teamet og var bestemt ked af det, da han 
søgte nye udfordringer hos DONG Energy, 
hvor han hurtigt blev forfremmet. Det skyl-
des hans gode menneskelige egenskaber, og 
jeg tror, at han vil gøre det godt i alle organi-
sationer.«

Mads Skovgaard-Andersen
33 år, head of UK commercial partnerships, 
Dong Energy.

2006: Cand.jur., Københavns Universitet. 
2006-2009: Fuldmægtig, Kromann Reu-
mert.
2009-2012: Advokat, Kromann Reumert.
2012-: Ansat i Dong Energy Wind Power i 
London. 

Kommerciel advokat

68
B E R L I N G S K E  B U S I N E S S  M A G A S I N  /  3 .  S E K T I O N  /  T O R S D A G  1 8 . 0 4 . 2 0 1 3

/ LEDELSE



Sofie Münster droppede ud af gymnasiet som 16-årig, blev kassedame i Føtex og fik et barn 
som 20-årig. Senere fik hun både studentereksamen og kandidatgrad.I dag er hun direktør 
for LøkkeFonden, der er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens projekt til at få ud-
satte drenge tilbage på rette kurs. 

»Hun brænder igennem med en begejstring og har et meget stærkt engagement. Hun er 
overordentligt effektiv og velorganiseret. Og så bevæger hun sig uproblematisk mellem de 
forskellige verdener fra drengene, som er en del af projektet, til forskere og advokater,« for-
tæller Allan Søgaard Larsen, medlem af LøkkeFondens bestyrelse og topchef hos Falck.

I 2006 begyndte hun på statskundskabsuddannelsen. Ved siden af studiet arbejdede hun 
for Venstre på Christiansborg. Hun blev bidt af den politiske verden og speedede uddannel-
sen op: Hun fik lavet specialet på tre uger i en sommerferie, blev færdiguddannet på 4,5 år 
og undervejs skrev hun en bog om frivilligsamfundet med titlen: »Når idealer forenes med 
forretning. Moderne ledelse af velgørende organisationer«.

Efter studiet blev hun ansat i Venstres Center for Politik & Kommunikation på Christi-
ansborg. Efter halvandet år blev hun forfremmet til chefko sulent.Her var hun med til at 
videreudvikle Lars Løkkes ide om en fond og fik jobbet som direktør for fonden:

»Jeg forestiller mig, at dét at starte en fond op er som at starte en ny virksomhed. Jeg havde 
ansvar for alt. Fra strategi, udvikling af projekter, økonomistyring, presse, fundraising, ju-
ridiske kontrakter. Vi taler alt.«

Sofie Münster
27 år, direktør, LøkkeFonden.

2010-2012: Konsulent og chefkonsulent i Venstre.
2011: Cand.scient.pol., Københavns Universitet.
2012: Direktør, Løkkefonden.

Målrettet og energisk organisator

Morten Lisby har altid gerne villet have 
ansvar og træffe beslutninger.  Han er gået 
den autodidakte vej og har været i DSV si-
den 2004. 

»Jeg valgte bevidst en virksomhed, hvor 
der var perspektiv. Allerede på et tidligt sta-
die fårman gode muligheder for at prøve sig 
selv af hos DSV,« forklarer Morten Lisby. 

Han har blandt andet arbejdet to år i Los 
Angeles for DSV.

»Jeg har altid haft lyst til eventyr. Men 
det var vigtigt, at det også var relevant for 
min karriere,« fortæller han. Og da han 
kom hjem fra USA, besluttede han for al-
vor, at han skulle gå ledervejen. Herefter 
kom han på DSVs interne talenthold. 

I dag sidder han med ansvaret for DSVs 
Xpress-afdeling i Horsens, der består af 12 
medarbejdere og en årlig omsætning på 
over 80 millioner kroner.  I 2 012 endte re-
sultatet 14 procent over budget målt på om-
sætningen. Morten Lisby får ros for sit fokus 
på at optimere afdelingens drift, både gen-
nem kompetenceudvikling af medarbej-
dere og effektivisering af produktionen i 
hverdagen. Men han er også god til at lede 
sit team i den rigtige retning: 

»Han forstår at få skabt en gejst. Det er 
forholdsvist nemt, for folkene ser på ham 
som en ledestjerne,« siger Peter Groth, 
branch manager i DSV Air & Sea. 

Morten Lisby
29 år, departement manager, DSV XPress 
Denmark, DSV Air & Sea.

2004: Kontoruddannet, Købmandsskolen 
Aarhus. 
2008: Sektionsleder, DSV Xpress Århus, DSV 
Air & Sea, Århus.
2010:Departement manager, DSV Xpress og 
DSV Airfreight Export Horsens.
2011-: Departement manager, DSV XPress 
Denmark. 

Opdraget i DSV
Kommerciel advokat
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I IT-branchen går det stærkt. Problemer 
skal knuses, og derfor er der brug for folk 
med fødderne solidt placeret på jorden.

Det formår Bjarki Björnsson, der leder 
38 mand, som sammen arbejder for at gøre 
SAPs it-løsninger mere brugbare for kun-
derne.

»Han er stærkt kommercielt orienteret. 
Og som leder formår han at skabe respekt 
om sit lederskab. Han skaber followers; 
folk kan godt lide at arbejde sammen med 
ham,« fortæller Helle Huss, vicepresident i 
NNIT. 

Bjarki Björnsson står også for fornyelse 
og innovation. Han har formået på kort tid 
at lave en forandring af NNITs SAP-forret-
ning, der har givet en forbedring på 35 pro-
cent på bundlinjen og 20 procent på top-
pen. 

»Det er vigtigt, at selv om der er travlt i 
hverdagen, så skal tingene foregå i god ro 
og orden. Vi skal beholde den sunde for-
nuft og kunne træffe gode beslutninger i et 
højt tempo.«

Bjarki Björnsson
35 år, director SAP Solutions, NNIT.

2003: Computerscience & Business Admini-
stration, CBS.
2003: Systemanalytiker, Novozymes.
2005: Ansat i NNIT, hvor han begyndte som 
konsulent og i 2012 blev ansvarlig for 38 
medarbejdere.  

Innovation, ro og orden

Som 18-årig blev Maria Steno valgt ind i 
kommunalbestyrelsen i R udersdal Kom-
mune. Der sidder hun i dag som leder af Lo-
kallisten og har også været borgmesterkan-
didat. Og det kommunalpolitiske arbejde er 
knyttet tæt sammen med arbejdet som råd-
giver og administrerende direktør i k om-
munikationsbureauet Geelmuyden.Kiese.

»Interesseren for politik bragte mig ind 
i kommunikation. Det er en væsentlig erfa-
ring at arbejde som politiker. Og det er en 
kvalifikation, som jeg har kunnet tage med 
mig, og som jeg har kunnet bruge direkte i 
min rådgivning,« siger Maria Steno.

Hun har nu været direktør i G eelMuy-
den.Kiese i to år. Opgaverne spænder vidt. 
Kommunikationsbureauet arbejder med 
at flytte magt og skabe ændringer. Det kan 
være en virksomhed, der har været i medie-
storm, lancering af et nyt produkt eller poli-
tisk påvirkning. 

»Når man avancerer så hurtigt, så er det, 
fordi kunderne anerkender det, man laver. 
Det er kunderne, der har drevet mig frem. 
De har brugt mig til mere og mere strategi-
ske opgaver. Samtidig har jeg kunnet fun-
gere som teamleder, projektleder og til sidst 
direktør,« forklarer hun. 

Maria Steno får ros for at være fokuseret, 
struktureret, hurtig og hårdtarbejdende. 
Det forklarer Peter Goll, nordisk kundedi-
rektør i Geelmuyden.Kiese.

»Man kan mærke, at hun fra en ung al-
der har været vant til at stå på mål for det, 
hun står for. Ledere skal være tydelige, og 
folk skal vide, hvad man står for. Der er hun 
meget tydelig.«

Maria Steno
33 år, administrerende direktør i Geelmuy-
den.Kiese.

1997: Valgt til Birkerød Kommunes kommu-
nalbestyrelse (nu Rudersdal Kommune), hvor 
hun stadig sidder.
2006: Juniorkonsulent, Geelmuyden.Kiese.
2008: Rådgiver og del af ledergruppen, 
Geelmuyden.Kiese.
2011: Administrerende direktør, 
Geelmuyden.Kiese.

Politiker og rådgiver 

I løbet af fire år har Casper Silbo Raft formå-
et at skabe resultater og opnå bestpractice 
som program manager i GN Resound, hvor 
han er chef for 15 projektledere.

»Min opgave er at sørge for, at vi får busi-
nessværdi ud af produkterne. For eksempel 
at vi tænker marketing og salg ind tidligt i 
processen,« siger Casper Silbo Raft, der kø-
rer et projekt i 2,5 år og derefter starter nye 
projekter. Men han er også resultatoriente-
ret:

»Det er meget spændende, når man får 
en opgave, som man har fået at vide, er svær 
at løse eller ikke kan lade sig gøre at løse. 
Det tænder mig endnu mere.«

Det kræver overblik, men også evne til at 
lede folk i den rigtige retning. Casper Silbo 
Raft roses for at have føling med produktio-
nen, udviklingen og senior management, så 
ingen føler sig glemt i processen. 

»Han er meget stærk i at sikre sig, at pro-
jektlederne er klar over, hvad der er deres 
roller og ansvar. Jeg har endnu ikke oplevet, 
at folk har været uklar omkring hans kom-
munikation. Den er meget præcis,« siger Jan 
Blaabjerg, vicepresident i GN Resound. 

Casper Silbo Raft
35 år, program manager, GN Resound.

2001: Ingeniør, DTU.
2001-2005: Ingeniør, Philips Medical 
Systems.
2005-2007: Projektleder, Philips Medical 
Systems.
2008-: Project manager, GN ReSound.
2013: Afslutter master i project manage-
ment, University of Liverpool.

Ansvarlig projektleder
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Kenneth Schmidt Jensens fik sin første ledelsestræning i militæret. 
Her var han leder for en deling på 20-30 mand. 

»Det gav mig den første fornemmelse af, hvad jeg gerne ville ar-
bejde med senere: Nemlig at nå resultater gennem og med andre,« 
fortæller Kenneth Schmidt Jensen, der derefter blev uddannet ma-
skiningeniør, men allerede dengang vidste, at det ikke var det rent 
tekniske, han ville:

»Den tekniske viden giver et godt fundament, men mit fokus har 
altid været rettet mod det ledelsesmæssige.« 

Grundfos har givet Kenneth Schmidt Jensen hans opdragelse i 
arbejdslivet. Han søgte til Grundfos allerede under praktikperio-
den. 

»Jeg mødte ham første gang som ingeniørpraktikant, og der 
spottede jeg hans talent. Senere gjorde jeg ham til del-projektle-
der. Der viste han, hvordan han nemt kan navigere fra manden på 
gulvet til fabrikschefen,« siger Kenneth Schmidt Jensens chef, pro-
jektdirektør Jimm Feldborg. 

Kenneth Schmidt Jensen har også været projektleder for Grund-
fos i Kina. I dag sidder han med ansvaret for produktudviklingspro-
jekter, der kører fra idebeskrivelse til et år efter produktlancering, 
hvor han dækker hele værdikæden; det forretningsmæssige, pro-
duktudviklingen og produktionen.

»Vi ser os selv som entrepreneurer i virksomheden. Når vi har 
fået en forretning op at stå, trækker vi os ud og begynder forfra med 
den næste.«

Kenneth Schmidt Jensen
32 år, global program development manager, Grundfos.

2002: Første løjtnant af reserven, Det danske forsvar. 
2009: Maskiningeniør, Ingeniørhøjskolen Århus.
2009: Ansat i Grundfos’ to-årige graduate-program.
2011: HD 1. del ved Aarhus School of Business.
2012-: Global programudviklingschef, Grundfos.

Ingeniør med mod på ledelse

Ikke alle syntes, at det var det mest oplagte valg at skifte studenter-
jobbet i Udenrigsministeriet ud med den dengang helt nystartede 
iværksættervirksomhed BetterCollective, der opererer inden for 
iGaming-industrien.

»Det var spændende at være i Udenrigsministeriet. Men man 
kan ikke på samme måde sætte sit præg. Det tiltalte mig meget, at 
jeg kunne være med til at bygge noget op fra bunden,« fortæller Ca-
milla Wissing Bille om jobtilbuddet fra stifterne af BetterCollective, 
der er to tidligere studiekammerater fra statskundskab.

I dag har virksomheden omkring 45 medarbejdere, mens om-
sætningen er vokset fra 9 m io. kr. til knap 34 mio. kr. i 2012. En 
vækst, som den 29-årige Camilla har været en stor del af, mener 
stifter af BetterCollective Jesper Søgaard:

»Camilla blev ansat som en af de første fuldtidsmedarbejdere i 
2009 og har været hovedkraften bag at skabe de rette organisatori-
ske rammer for virksomheden.«

Selv forklarer Camilla Wissing Bille, at hun fungerer som limen 
i BetterCollective, der sørger for alt under HR-hatten. Hun mener 
selv, at kernen i hendes ledelse er passion: 

»Jeg er passioneret. Og det kommer til at gælde for alt, jeg gør. Det 
er vigtigt, at man er autentisk i alle sider af sit lederskab. At man er 
tro mod sig selv, og at medarbejderne ved, hvor de har en.«

Camilla Wissing Bille
29 år, chief operating officer/HR-chef, BetterCollective.

2006-2007: Student, Georg Jensen, International Wholesale.
2007-2009: Student, Udenrigsministeriet.
2009: Cand.scient.pol fra Københavns Universitet.
2009-: Chief operating officer/HR-chef, BetterCollective.

Fra centraladministration 
til spilindustri

3 .  S E K T I O N  /  T O R S D A G  1 8 . 0 4 . 2 0 1 3  /  B E R L I N G S K E  B U S I N E S S  M A G A S I N

71        LEdELSE /



Første dag på nyt arbejde i M ærsk havde 
Svend Stenberg Mølholt benet i metalskin-
ne efter et styrt på motorcykel og sad og var 
i gang med at lave en studieplan for sin ship-
pinguddannelse, sin HD og sin sprogunder-
visning i engelsk. Det fortæller Flemming 
Frost, direktør for Damco Europe: 

»Det er kendetegnende for Svend. Han er 
meget struktureret og ekstremt discipline-
ret. Når han laver en plan, så følger han den.« 

Efter Svend Stenberg Mølholts elevtid i 
A. P. Møller - Mærsk rejste han til Kina for at 
arbejde i Maersk Logistics, som i dag hedder 
Damco. Men her blev chefen nødt til at tage 
sig af et andet projekt, og Svend Stenberg 
Mølholt fik ansvaret for afdelingen på 70 
mand. En opgave, som han roses for at have 
klaret fantastisk godt. I løbet af få år gik han 
fra at være trainee til at være general mana-
ger og herefter director. I dag er Svend Sten-
berg Mølholt i gang med at lave en tværgå-
ende transformation af Damcos operation 
og kommercielle tilgang i Vesteuropa. 

»Svend har en enestående evne til at 
befinde sig godt i 20.000 fod, hvor der ikke 
er mere ilt, men han er lige så effektiv, når 
han står med begge ben på jorden. Når han 
kommunikerer, finder han frekvensen, 
uanset om det er en ung medarbejder eller 
en CEO,« siger Flemming Frost.

Svend Stenberg Mølholt
30 år, CTO, Damco Europe.

2004: Elev, Maersk International Shipping 
Education, A.P. Møller -Mærsk.
2006: Customer service ansvarlig, Shenzhen 
Kina, Maersk Logistics.
2008: Personlig assistent for Søren Skou, 
Danmark, A.P. Møller - Mærsk.
2010: Deputy branch manager, general 
manager, Chengdu Kina, Damco.
2011: Chief commercial officer, Danmark, 
Damco.
2013-: Chief transformation officer, Director, 
Haag Holland, Damco.  

Sender altid på rette 
frekvens

I løbet af studietiden var Anja Sinding Mor-
gen rigtigt god til at søge legater til studie-
ophold i udlandet. I dag arbejder hun som 
leder af Forskningsstøtte på Syddansk Uni-
versitet. Selv sidder hun i Kolding, men de-
ler sine medarbejdere med institutledere i 
Odense, Sønderborg, Esbjerg, Kolding og 
Slagelse. Organiseringen stod Anja Sinding 
Morgen for. 

Opgaven blev kaldt umulig, fordi den var 
virtuel og ikke var beskrevet i nogen lære-
bøger.

»Det kunne have givet meget bøvl. Jeg 
var meget spændt på, om d et kunne lade 
sig gøre. Men hun har fået en særlig organi-
sering til at virke i løbet af kort tid. Og så har 
hun på meget kort tid opbygget stor special-
viden i sin enhed, som hun forstår at få i spil 
på bedste vis,« fortæller hendes leder, Britta 
Løck Worm, administrationschef ved Syd-
dansk Universitet. 

Det er vigtigt for Anja Sinding Morgen, 
at hendes medarbejdere har det sjovt, men 
hun er samtidig resultatbevidst. Det har 
blandt andet vist sig i v æksten. Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet har hidtil haft 
en årlig vækst på fem procent, men fakulte-
tet har fra 2011 til 2012 opnået en vækst på 
knap ti procent, heraf knap 20 procent på 
EU-midler. Og hvordan gør hun så det?

»Det handler om at vise vejen og turde 
gøre det, samtidig med at man kan få andre 
til at løbe den samme vej.«

Anja Sinding Morgen
35 år, leder af forskningsstøtte, Syddansk 
Universitet

2001: Cand.merc., international forretnings-
udvikling, SDU.  2004: Fundraiser og projekt-
leder, Business Kolding. 2007: Fundraiser og 
projektleder, SDU og IDEA. 2010: Internatio-
nal master, entrepreneurship & innovation, 
Aarhus Universitet. 2011-: Leder af Kompe-
tenceenhed for Forskningsstøtte, SDU.

Organisatorisk 
problemknuser

Det tog kun Søren Skovgård Møller fire år at 
fuldføre ingeniørstudiet. 

»Det er nok meget karakteristisk for mig. 
Kan noget løses hurtigere eller på en smar-
tere måde, så går jeg efter det,« forklarer 
han.

Siden januar 2012 har Søren Skovgård 
Møller været afdelingsleder for området pi-
pelines &subsea i Rambøll Olie & Gas. 

»Med stort engagement og overblik har 
Søren været involveret i p rojekter lige fra 
tilbud over konceptløsning til endeligt de-
sign,« siger John Sørensen, managing direc-
tor i Rambøll Olie & Gas. 

I løbet af det seneste år har Søren Skov-
gård Møllers afdeling opnået en vækst på 
70 procent. Derudover er afdelingen i gang 
med at etablere nye pipeline-afdelinger i 
Oslo og Abu Dhabi. Et arbejde, som Søren 
Skovgård Møller også leder.Derudover har 
teamet vundet et projekt, hvor Statoils Po-
larled rørledning skal føres ned på 1,2 kilo-
meters vanddybde under arktiske forhold. 

Tidligere var Søren Skovgård Møller i 
Rambølls risiko- og sikkerhedsafdeling i 
et par år. Her blev han udlånt til Mærsk og 
styrede et projekt i Singapore. Derefter var 
han »hjemme« i Rambøll et halvt års tid og 
blev så udlånt til Statoil. Her var han en del 
af et projekt i halvandet år, hvor han boede 
i Stavanger med sin kone og børn. 

»Jeg følger mine værdier og er tro mod 
dem,« siger han. 

Søren Skovgård Møller
31 år, afdelingsleder, Rambøll Olie & Gas.

2006: Ingeniør, DTU.
2006: Ingeniør, Mærsk Olie og Gas.
2007: Projektleder, Rambøll Olie & Gas.
2012-: Afdelingschef, Rambøll Olie & Gas.

Effektiv projektleder
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Forårsfristelser fra Dunlopillo

I søvnens verden er Dunlopillo unik. 
Prøv selv, du bliver ikke skuff et.“

Dunlopillo står for kvalitet og omtanke
Også i produktionen. Derfor er alle Dunlopillo’s produkter udviklet 
med respekt for både mennesker og miljø.  
Det ligger Dunlopillo meget på sinde, at agere som en social, 
miljøbevidst og bæredygtig virksomhed. 
Derfor er vi stolte af, at vi udviser ansvarlighed i vores fremstilling af 
madrasser – uden at gå på kompromis med kvaliteten. 
Hos Dunlopillo er missionen klar; vi leverer det bedste – og kun det 
bedste. Det har kendetegnet os siden den første latexmadras blev 
produceret i 1929.

1111052 Centexbel

De 7 komfortzoner

What nature began we 
perfected – since 1929

Selection 100
Elegant boxseng med tophængte lameller, skulderzone 
og justerbar lændeområde.    

Vejledende udsalgspris, 180 x 200 cm: 29.997,00 kr.
Prisen er inkl. Selection topmadras – eksl. ben.

Selection 200  
Indbydende continentalseng opbygget af tre lag med 
indbygget Dunlopillo vendbar madras.

Vejledende udsalgspris, 180 x 200 cm: 31.998,00 kr.
Prisen er inkl. Selection topmadras – eksl. ben.

Selection 300 
Funktionel elevationsseng med indbygget skulderzone 
– samt nakkestøtte og tophængte lameller. 
Inkl. trådløs fj ernkontrol.

Vejledende udsalgspris, 180 x 200 cm: 41.994,00 kr.
Prisen er inkl. Selection topmadras – eksl. ben og 
sidebøjler.

Selection 400 
Luksuriøs boxelevationsseng der samler madras, teknik 
og ramme i én helhed. Inkl. trådløs fj ernkontrol.   

Vejledende udsalgspris, 180 x 200 cm: 43.996,00 kr.
Prisen er inkl. Selection topmadras – eksl. ben.

Kampagnepris

 21.999,-
Spar: 7.998,-

180 x 200 cm

Kampagnepris

 24.999,-
Spar: 6.999,-

180 x 200 cm

Kampagnepris

 29.999,-
Spar: 11.995,-

180 x 200 cm

Kampagnepris

 34.999,-
Spar: 8.997,-

180 x 200 cm

– udnyt kampagnen og køb din favorit Selection til forårspris

Vi tager forbehold for moms- og afgiftsændring, manglende og udsolgte varer samt billed- og trykfejl. Kampagnen løber fra d. 04/03/2013 – 05/05/2013.

Naturligt materiale 7 komfortzoner

Dunlopillo’s fordele

Fleksibel 15 års garantiAllergivenligÅndbar

VI LEVERER OG
MONTERER

OG TAGER DIN GAMLE
SENG MED RETUR!

HANDL HOS 
FAGMANDEN

Over 25 års 
erfaring i salg 

af senge!

BOOK DIN TID 
NU PÅ 

TLF. 3672 6080

Vi åbner for dig – hele døgnet!

RØDOVRE:



 20 
talenter:
Rådgivning

Siden hun som teenager stiftede Red Barnet Ungdom, er det 
gået over stok og sten for Esther Dora Rado. Som19-årig var 
hun salgskonsulent i en reklamevirksomhed, som 22-årig PR-
konsulent og pressechef som 25-årig. Sidste år startede hun så 
som 27-årig virksomheden Corporate Communications og 
har allerede fem rådgivere ansat. 

»Jeg har altid vidst, at jeg skulle starte for mig selv på et 
tidspunkt. Ofte siges det, at man skal overveje tingene man-
ge gange, inden man kaster sig ud i noget nyt, men jeg har tit 
oplevet, at man skal turde handle hurtigt, og så kan man rette 
ind efterhånden,« siger Esther Dora Rado, der med sin virk-
somhed satser på at indtage pladsen som Danmarks klassiske 
strategivirksomhed inden for kommunikation, pressearbej-
de og positionering. 

Spørger man administrerende direktør i Board Network 
Ditte Kirstein Brammer, der har været Esther Dora Rados 
mentor, skal den unge entreprenør nok nå sit mål. 

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hun kommer til at nå 
langt. Hun brænder for det, hun laver og går altid hele vejen. 
Hun har markante holdninger og tør komme ud med dem, og 
så er hun samtidig åben og ydmyg over for at lære nyt,« lyder 
skudsmålet. 

Esther Dora Rado
28 år, CEO, Corporate Communications.

2008-2010: PR-konsulent, Morsing PR.
2010-2012: Pressechef, Institut for Selskabsledelse.
2012-: Stifter og CEO, Corporate Communications.

Rådgiver med holdninger

Af Jannie Iwankow Søgaard
bbm@berlingske.dk
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Fra dag ét har Andreas Nielsen skilt sig ud 
hos Bruun & Hjejle, hvor han blev ansat i 
2005 efter at være kommet hjem fra New 
York, hvor han arbejdede med fusioner og 
opkøb hos White & Case LLP. Det fortæller 
partner i Bruun & Hjejle Mogens Ebeling. 

»Det er ikke med store armbevægelser, 
men på en stille og overbevisende facon 
præget af stor modenhed, at Andreas har 
skilt sig ud fra starten. Andreas er handle-
kraftig, har gennemslagskraft i f orhand-
linger, magter opgaver af stor kompleksi-
tet uden at miste overblikket og får sagerne 
bragt i mål. Jeg er helt overbevist om, at han 
bliver en af de store i vores branche,« siger 
han. 

Andreas Nielsen beskæftiger sig hoved-
sageligt med fusioner og opkøb og kapital-
markedsret og mener selv, at det er hans 
målrettethed, nysgerrighed og stædighed, 
der har bragt ham så langt, at han i en re-
lativt ung alder kan kalde sig partner hos 
Bruun & Hjejle. Den nye titel vil ikke ændre 
hans hverdag, mener han. 

»Men det tilfører naturligvis en ledelses-
dimension, hvor jeg blandt andet vil få  del 
i ledelsen af firmaet og med min unge alder 
måske kan tilføre nye dimensioner og ide-
er,« siger Andreas Nielsen. 

Andreas Nielsen
35 år, partner og advokat, Bruun & Hjejle.

2004: Cand.Jur, KøbenhavnsUniversitet/LLM 
NYU School of Law.
2004-2005: Associate, White & Case LLP, 
New York.
2005-2012: Advokatfuldmægtig og advo-
kat, Bruun & Hjejle.
2013-: Partner, Bruun & Hjejle

Overbevisende advokat

»Når man arbejder på et reklamebureau, 
har man en grundlæggende lyst til at flytte 
mennesker og forbrugere – uanset om det 
er holdninger eller adfærd, vi taler om. Kun-
sten er at finde ud, hvad der skal til og så få 
det gennemført, så det rent faktisk gør en 
forskel.« 

Sådan siger Christian Grosen Andersen, 
når han skal forklare, hvad der motiverer 
ham i hans daglige virke, hvor han sidder 
med ansvaret for nogle af reklamebureauet 
Wibroe, Duckert& Partners’ største kunder 
og er bindeleddet til firmaets kreative folk.

Christian Grosen Andersen påpeger 
selv, at hans arbejde spænder vidt – lige fra 
det helt lavpraktiske og operationelle til 
at være den, der besidder det store forkro-
mede og strategiske overblik i forhold til en 
given kunde. Spørger man administreren-
de direktør og partner i Wibroe, Duckert& 
Partners, Bjarne Spellerberg Orfelt, er det 
netop den spændvidde, der gør Christian 
Grosen Andersen til et unikum.

»Christian er skarp, men opererer gerne 
på alle planer. Han er typen, der absolut ik-
ke ser sig for fin til at tage sig af lavpraktiske 
opgaver. Jeg kender mange, der kun vil sid-
de oppe i tårnet og lave fine strategier, men 
disse er jo intet værd, hvis ikke de føres ud 
i hverdagen. Han er bestemt et navn, vi vil 
komme til at høre meget mere til i fremti-
den,« siger han. 

Christian Grosen Andersen
31 år, projektleder, Wibroe, Duckert & 
Partners.

2007: Kandidat i CorporateCommunication, 
Handelshøjskolen Aarhus.
2007-2009: Graduate, PeopleGroup.
2009-: Projektleder, Wibroe, Duckert & 
Partners.

Skarp, men ikke for fin 
til det lavpraktiske Som uddannet ingeniør er Jens Kolind sko-

let til at arbejde med problemløsninger. Det 
er en fordel i h ans arbejde som konsulent 
hos Boston Consulting Group, hvor mange 
af hans kunder er i tekniske brancher. 

»Som ingeniør blandt 80 konsulenter 
med primær business baggrund bringer jeg 
noget andet med til bordet end de fleste an-
dre, og jeg har nemt ved at sætte mig ind i 
kundernes produkter,« siger han og giver et 
blik ind i sin arbejdshverdag. 

»Mit job er at lede projekter i samarbej-
de med vores klienter og hjælpe dem med at 
skabe forandringer, som typisk medfører et 
positivt udslag på bund- eller toplinjen,« si-
ger han. 

Partner og managing director i Boston 
Consulting Group Bent Dyhre Hansen er 
imponeret over den ingeniøruddannede 
konsulent. 

»Jens har erfaringsmæssigt en unik blan-
ding af det, der er vigtigt for Danmark. Han 
har stor viden om b åde biotek, emerging-
markets og kendskab til andre lande og 
kulturer. Qua sin udstationering i Mumbai 
har han fået noget, som man ikke kan læse 
sig til. Prikken over i’et er, at han oveni sin 
faglighed også har en fantastisk personlig-
hed,« siger han og understreger, at alle døre 
står åbne for det unge talent, hvad enten han 
i fremtiden går efter lederjob i internationa-
le videntunge virksomheder eller satser på 
at blive i konsulentbranchen. 

Jens Kolind
28 år, management consultant,
Boston Consulting Group.

2008-2011: Konsulent, Boston Consulting 
Group, København. 
2012: Udstationeret i Mumbai for Boston 
Consulting Group.
2013-: Projektleder, Boston Consulting 
Group, København.

Ingeniøren blev konsulent

Foto: CL AUS KUNCKeL
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Hvordan bliver vi dygtige til energiproduk-
tion, hvordan får vi grønne fødevarer, og 
hvordan får vi landmændene til at tænke 
grønt? Det er spørgsmål som disse, Asger 
Strange Olesen beskæftiger sig med i sit dag-
lige virke som policy officer iEU-Kommissi-
onen. Dermed har han fingrene helt nede i 
EUs klimapolitiske arbejde og ifølge hans 
chef, kontorchef Peter Wehrheim, er det ty-
deligt, at Asger Strange Olesen har høje am-
bitioner for klimaområdet. 

»Selv om han opererer i en offentlig in-
stitution, er han entrepreneur. Han tænker 
fremad, udvikler idéer, fremskaffer de fak-
ta, der underbygger hans argumenter, og 
kommer med forslag til, hvordan man kan 
sikre en mere bæredygtig brug af Europas 
skov- og landbrugssektor. Han er dedikeret 
og hjælper med at udvikle nye og innovati-
ve instrumenter og lovgivning, som kan gø-
re brugen af Europas naturressourcer mere 
klimavenlig,« siger Asger Strange Olesen. 

Selv fortæller Asger Strange Olesen, at 
der primært er to elementer i hans job, der 
motiverer ham. 

»Det ene er at arbejde for, at vi får taget 
nogle bedre beslutninger på klimaområdet. 
Hvis vi tænker os lidt bedre om og får fle-
re informationer ud, så kan vi få bedre løs-
ninger. Den anden ting, jeg virkelig synes, 
er spændende, er at arbejde med folk ude i 
virkeligheden – dem, der skal have et liv ud 
af at drive landbrug,« siger han. 

Asger Strange Olesen 
32 år, Policy officer, EU-Kommissionen/DG 
Klima.

2009: Kandidat i Geografi, Københavns 
Universitet.
2009-2011: Projektleder, Energistyrelsen.
2011-: Policy officer, EU-Kommissionen.

Grøn rådgiver i EU

En af Kasper Frahms seneste bedrifter på 
sin arbejdsplads, Plesner Advokatfirma, er 
en »juridisk hotline«, forbeholdt en klient 
i detailbranchen, der løbende har brug for 
rådgivning. Mantraet er hurtig og brugbar 
rådgivning til tiden – noget, som kendeteg-
ner måden, hvorpå Kasper Frahm arbejder.

»Jeg prøver naturligvis at yde værdiska-
bende rådgivning – og hertil hører at give 
svar og anbefalinger, som klienterne reelt 
kan bruge lige nu og her. Vores klienter har 
ofte lige så travlt som os, og det er ikke en 
stor hjælp for dem at modtage et langt svar 
uden en egentlig anbefaling. Det juridiske 
skal selvfølgelig være - og er - på plads i min 
rådgivning, men rådgivningen skal også 
være brugbar ved konkret at hjælpe klien-
terne med en løsning på deres udfordrin-
ger,« forklarer han.

Kasper Frahms speciale er immaterial-
retlige discipliner, og han er netop retur-
neret til Plesner Advokatfirma efter at have 
taget en LL.M. (Master of Laws) med fokus 
på immaterialret i London. Efter han kom 
tilbage fra London, er han i 2013 blevet gjort 
til daglig leder af Plesners trademark team.

StureRygaard, advokat og partner i Ples-
ner, spår den unge advokat en lys fremtid.

»Jeg ser ham som en meget dygtig råd-
givende advokat, men han har også vist sig 
god til at føre retssager, fordi han er overbe-
visende og har gennemslagskraft. Jeg håber 
selvfølgelig på, at han sammen med os vil 
være med til at udvikle varemærkeområdet 
og finde gode og kreative løsninger til vores 
klienter,« siger han. 

Kasper Frahm
31 år, advokat, LL.M., Plesner Advokatfirma.

2008: Cand.jur., Københavns Universitet.
2011-: Advokat, Plesner Advokatfirma.
2012: LL.M. fra Kings College London, England.

Jura lige nu og her

Det er nogle gevaldige skridt, Mads Behrnt 
har taget op ad karrierestigen hos PwC, si-
den han startede i firmaet som analytiker i 
2007. Efter blot tre år var han manager, og et 
halvt år efter var der bud efter ham i Chica-
go, hvor han i halvandet år fungerede som 
Vice President i PwCs amerikanske Corpo-
rate Finance-afdeling.

I dag er han senior manager og rådgiver 
klienter i køb og salg af virksomheder – et 
job, han finder stærkt motiverende. 

»Jeg synes, det er spændende at indgå 
i processer med et stærkt momentum, og 
som samtidig er uhyre vigtige for mine kli-
enter. Der er et højt fokus fra mange men-
nesker på samme tid, som er sammen om 
at skulle skabe et godt resultat. Den slags 
teambaserede opgaver kan jeg rigtig godt 
lide,« siger Mads Behrnt, der får stor ros med 
på vejen af partner og leder af Advisory Mi-
chael Eriksen. 

»Ud over at han naturligvis er fagligt 
dygtig, rager han op, når det handler om 
at gå ind i konstruktive dialoger med vores 
kunder. Han evner virkelig relationsarbej-
det og formår både at gå i detaljen og have 
overblikket,« siger han. 

Mads Behrnt
30 år, senior manager, PwC.

2007: Cand. merc. i finansiering og strategi, CBS.
2007: Analytiker, senere manager, PwC.
2011-2012: Vice president, PwC Chicago, USA
2012-: Senior manager, PwC, København.

En mester 
i relationsarbejde
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Ser man på Christian Jensbys foreløbige karriere, minder forløbet lidt om det, man finder 
i folkeeventyret, hvor kompositionen hedder »hjem-ude-hjem«. Således sagde han i 2004 
farvel til Deloitte og tog turen forbi blandt andre Ernst & Young og Superfos, inden han igen 
i 2011 vendte næsen »hjemad« mod Deloitte, hvor han i dag laver konsulentprojekter for 
mellemstore virksomheder. 

Ifølge Christian Jensby selv er nøgleordet i hans virke eksekvering. 
»Konsulentarbejde er ikke bare at komme ud med nogle flotte powerpoints. Mange virk-

somheder køber konsulentydelser og har derefter projekterne til at stå og samle støv – det 
skal vores ikke. En god konsulent er en, som kan udstikke retningen og få projektet 100 pro-
cent implementeret,« siger han. 

Og en god konsulent er Christian Jensby ifølge partner Martin Søgaard, Deloitte. 
»Isoleret set er han det største talent, jeg har arbejdet med. Han er et helstøbt intelligent 

væsen, der kan omsætte sit intellekt til det element, han er i – og det gælder både i forhold til 
kunder og kolleger. Giver man ham fem procents viden om en opgave, så får man altid et 98 
procents projekt tilbage,« siger han. 

Christian Jensby 
35 år, senior manager, Deloitte, BPS.

2001-2004: Revisor og konsulent, Deloitte.
2008-2011: Koncernøkonomichef, Superfos Industries Group.
2011-: Senior manager, Deloitte Business Process Solutions.

Eksekvering er nøgleordet

Sofie Andersens talent som advokat har ud-
løst hele tre indstillinger til Berlingske Busi-
ness Magasins Talent100. Alle tre indstillere 
hæfter sig ved den unge advokats evner til 
at skabe gode netværk og relationer og være 
til stede både menneskeligt og fagligt heri. 

»Sofie har en fantastisk evne til at funge-
re godt sammen med klienterne, som hol-
der rigtigt meget af hende. Mange i hendes 
fag er bare fagligt dygtige, men ud over et 
højt faglig niveau er Sofie også rent menne-
skeligt meget klog, og jeg håber da, at hun 
bliver en af fremtidens partnere i firmaet,« 
siger advokat og partner i MAQS Law Firm 
Lars Lokdam. 

I sit daglige virke varetager Sofie Ander-
sen primært opgaver med køb og salg af 
virksomheder og er med hele vejen fra de 
indledende undersøgelser til underskri-
velsen af salgs- og købsaftaler – en hverdag 
hun trives i. 

»Jeg kan rigtig godt lide, at det er en travl 
verden, og også, at det er lidt af en mande-
verden. Der er næsten ingen kvinder inden 
for M&A, men det, synes jeg, sagtens kan 
være en fordel,« siger hun. 

Sofie Andersen
33 år, advokat, MAQS Law Firm.

2004: Cand. jur., Københavns Universitet.
2004-2007: Advokatfuldmægtig, Advokat-
firmaet Tove Nielsen Aps.
2008-: Advokat, MAQSLaw Firm.

Menneskeklog advokat 
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Det er ikke sært, at Cecile Missildine, Regio-
nal Director i Text100 Global Communica-
tions, kun har lovprisende ord til overs for 
Mikkel Andersen, som hun for godt et års 
tid siden ansatte som managing consultant 
i Text100 Danmark. På et halvt år formåede 
han således at vende en negativ udvikling 
i firmaets danske afdeling til fremgang, og 
efter et år var hans afdeling en af Text100s 
bedst præsterende filialer. 

»Ingen tvivl om, at han vil kunne vare-
tage mit job, og gang i fremtiden vil han helt 
sikkert også kunne blive firmaets CEO,« si-
ger Cecile Missildine og roser ham for entu-
siasme og mod til altid at turde gå nye veje.  

Selv peger Mikkel Andersen på, at han 
trives med et job, hvor international sam-
handel med kolleger i hele verden er om-
drejningspunktet, og hvor kulturel fortolk-
ning er en af hans fornemste opgaver. 

»En stor del af min tid går med at hjælpe 
danske virksomheder ud i verden. Men vi 
arbejder også den modsatte vej og hjælper 
udenlandske firmaer med at få forståelse for 
dansk kultur, danske medier og lignende, 
når de gerne vil ind på det danske marked,« 
forklarer han. 

Mikkel Andersen
30 år, Managing consultant, Text100 Global 
Communications.

2009-2011: Senior Associate,Burson-Mar-
steller.
2011-2012: Manager, Burston-Marsteller.
2012-: Managing consultant, Text100 Global 
Communications.

Talent vender  
udviklingen

Christian Vind er tætterepå magten end de 
fleste. Som ministersekretær for miljømi-
nister Ida Auken er han med til at sikre et 
højt informationsniveau omkring de politi-
ske beslutninger og skal være med til at for-
midle politiske budskaber, så de fremstår 
klare og utvetydige. Selv siger han, at hans 
arbejde dækker bredt. 

»Det er lige fra at kombinere de helt små 
detaljer som klarhed over, hvem der nu skal 
bære ministerens taske, til hvordan man 
opnår 90 mandater og får alt til at spille ef-
ter ministerens vilje,« siger Christian Vind, 
der drives af at være med til at skabe politi-
ske resultater, der kan præge fremtiden. 

Departementschef i m iljøministeri-
et Henrik Studsgaard påpeger Christian 
Vinds evne til at bevare overblikket – hvert 
år skal omkring 3.000 sager ledes til og fra 
minister og departementschef – en opgave, 
der kræver sans for logistik. 

»Christian har meget stor kapacitet og 
en god analytisk evne, så han med stor sik-
kerhed håndterer den strøm af oplysninger, 
der hele tiden kommer forbi ham. Han får 
sorteret væsentligt fra uvæsentligt og for-
mår at få kommunikeret det væsentlige vi-
dere på forståelig vis,« roser han. 

Christian Vind
31 år, ledende ministersekretær, 
Miljøministeriet.

2007-2010: Fuldmægtig i økonomikontoret, 
Miljøministeriet.
2010-2012: Ministersekretær for miljø-
ministrene Troels Lund Poulsen(V),  
Karen Ellemann (V) og Ida Auken (SF).
2012: Ledende ministersekretær for  
miljøminister Ida Auken

Tæt på magten
Når Jakob Hans Johansen holder møder, 
foregår de ikke altid rundt om bordet i mø-
delokalet ved siden af hans kontor. Han 
rejser både ud, mødes med kunder i cyber-
space og holder videokonferencer, når der 
skal rådgives inden for selskabsret, virk-
somhedsoverdragelser og finansiering. 

Det internationale aspekt i jobbet moti-
verer Jakob Hans Johansen. 

»Selv om der tit er internationale stan-
darder omkring forretning, er der enorme 
kulturelle forskelle mellem Danmark og de 
lande, jeg arbejder med. I det meste af Nord-
europa er man for eksempel meget hurtig til 
at levere og følge op over for samarbejdspar-
ter – det kan tage lidt længere tid, når man 
kommer ud i verden. Men derfor kan man 
naturligvis ikke være total bramfri – d et 
handler om at have »gefühl« og finde ud af, 
hvad man kan tillade sig - hvornår man kan 
skubbe på og skal holde igen, og det, synes 
jeg, er rigtig spændende,« siger han. 

Managing Partner hos Kromann Reu-
mert Claus Juel Hansen peger på Jakob 
Hans Johansens tre år i London som det, der 
giver ham yderligere »edge«, men fremhæ-
ver også andre styrker. 

»Jakobs primære forcer er, at han har en 
rigtig god evne til at sætte sig ind i klientens 
problem og forretning og med et godt jud-
gement fremkommer med en konstruktiv 
løsning,« siger han. 

Jakob Hans Johansen
33 år, advokat, Kromann Reumert.

2005-2009: Advokatfuldmægtig og advo-
kat, Kromann Reumert.
2009-2012: Advokat og Head of London 
Office, Kromann Reumert.
2012-: Advokat, Kromann Reumert.

Advokat med 
internationalt udsyn
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Måske er det hendes tyske baggrund, der 
gør udslaget, eller også er det bare hendes 
natur. I hvert fald trives Sophia-Marie Kla-
ges, senior consultant hos Quartz + Co, som 
en fisk i vandet i det, som hendes chef kalder 
for »en verden af gamle, trætte alfahanner«. 

»Sophia har formået at gøre karriere i en 
meget mandsdomineret verden, hvilket el-
lers kan være svært. Hun har en fabelagtig 
analytisk hjerne og en forståelse for, hvor-
dan man kommer igennem med sine syns-
punkter hos kunderne, men også internt. 
Ikke nødvendigvis på den konfronterende 
måde – hun forstår bare at motivere men-
nesker og få dem til at rykke sig,« lyder 
skudsmålet fra administrerende direktør 
Hans Henrik Beck fra Quartz + Co. 

Rykket sig har Sophia-Marie Klages også 
allerede på sin arbejdsplads. To trin op ad 
rangstigen har hun taget, så hun nu efter 
blot to og et halvt års ansættelse er senior 
konsultant. 

»Jeg motiveres af at lære nyt, og det har 
jeg muligheden for i m it nuværende job, 
hvor jeg hele tiden møder nye kunder i form 
af virksomheder, som jeg blandt andet hjæl-
per i forhold til strategi, udvikling, salg og 
marketing. Jeg er også en del ude at rejse i 
særligt i Tyskland og Storbritannien. Det 
giver en ekstra udfordring i det daglige ar-
bejde at skulle arbejde med andre kulturer, 
hvilket jeg synes er enormt motiverende,« 
siger hun. 

Sophia-Marie Klages
27 år, senior consultant, Quartz + Co.

2010: Master of Science, CBS.
2010-2012: Consultant, Quartz + Co.
2012: Senior consultant,Quartz + Co.

Kvinde blandt 
alfahanner

Siden Dennis Kristensen blev færdiguddan-
net i 2004, har han færdedes på gangene hos 
it-konsulentvirksomheden Netcompany 
A/S. Her er han avanceret flere gange og er i 
dag programchef på flere af virksomhedens 
største og mest prestigefyldte projekter 
med budgetter på tocifrede millionbeløb. 

Ifølge Dennis Kristensen selv er der god 
grund til, at han i hele sin ni år lange karri-
ere ikke har skiftet arbejdsplads.  

»For det første kan jeg ikke se, at der fin-
des noget bedre firma end Netcompany, og 
jeg kan næppe få bedre udfordringer, end 
jeg får her. Her er plads til mange typer, og 
jeg har fået lov at være den, jeg er,« siger han. 

Partner i Netcompany Gustav Løfberg er 
ovenud tilfreds med, at virksomheden har 
kunnet holde på det unge talent. 

»Vi er rigtigt glade for, at Dennis både 
forstår sig på it og forretning, som jo ellers 
er områder, der kan dele folk op i to lejre, 
hvor man har svært ved at forstå hinanden. 
Men han er god til at finde løsninger og får 
altid ført sine projekter i mål,« siger han. 

Dennis Kristensen
33 år, principal, Netcompany A/S.

2004: Cand. scient. fra Aalborg Universitet.
2004-2009: Konsulent hos Netcompany A/S.
2009-2012: Manager hos Netcompany A/S.
2013-: Principal, NetcompanyA/S.

Firmaets mand

Normalt er forretningsudvikling først en 
del af en advokats arbejde i det øjeblik, 
man bliver partner. Det er ikke tilfældet for 
Mikkel Friis Rossa, der er specialist i imma-
terialret, herunder særligt franchising. Hos 
Bech-Bruun tror de så meget på hans evner 
og et fremtidigt partnerskab, at han frem for 
at bruge sin tid på sagsbehandling og indtje-
ning nu og her i stedet er gået i gang med at 
skabe sin egen forretning.  

»Jeg er ikke en klassisk advokat, men har 
en meget forretningsmæssig tilgang til fa-
get. Jeg skal skabe min egen forretning hos 
Bech-Bruun. Derfor kom jeg også til et tomt 
skrivebord og har ikke fået sager fra andre. 
I stedet har jeg selv skullet opbygge mit net-
værk og opsøge sager,« fortæller Mikkel Fri-
is Rossa.

Hos Bech-Bruun vil man gerne være fø-
rende inden for franchising, og det er grun-
den til, at der er blevet satset ad utraditionel 
vej på det unge talent, fortæller Claus Bar-
rett Christiansen, partner i Bech-Bruun.

»Vi satser målbevidst på, at Mikkel hur-
tigt kan få en forretning op at køre. Han har 
et ekstraordinært talent for at forretnings-
udvikle, og de jurister er svære at finde. Men 
det er hårdt arbejde at starte, som han gør 
– man skal kunne tåle at få mange afslag og 
nederlag,« siger han. 

Mikkel Friis Rossa
35 år, advokat, Bech-Bruun.

2008-2011: Advokat, Gorrissen Federspiel.
2010-2011: LLM in Intellectual Property, 
Queen Mary University of London.
2011-: Advokat, Bech-Bruun.

Skaber sin egen 
forretning
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En typisk opgave for Kenneth Ullerup i job-
bet som associate director hos KPMG er at 
rådgive danske og nordiske kapitalfonde i 
forbindelse med deres køb og salg af virk-
somheder. 

»Sammen med fondene ser vi på, om de 
virksomheder, de overvejer at købe, har en 
fornuftig underliggende drift og et stærkt 
cash flow, samt om f orudsætningerne og 
potentialet for en attraktiv investerings-
case er til stede,« forklarer Kenneth Ullerup. 

Han fortæller, at hans udlandsophold 
har været af stor betydning for hans karri-
ere, og at han både personligt og arbejds-
mæssigt har lært utroligt meget fra sit op-
hold hos KPMG i L ondon - s pecielt nye 
metoder og værktøjer, som er uvurderlige i 
hans nuværende daglige arbejde.  

Men selvom Kenneth har store ambiti-
oner i forhold til KPMG, så er han langt fra 
færdig med udlandet:

»Jeg har helt klart en drøm og en ambiti-
on om endnu et udlandsophold, helst New 
York - og gerne kombineret med en MBA,« 
siger Kenneth Ullerup. 

Partner i KPMG Søren Krejler fremhæ-
ver, at Kenneth Ullerup trods sin unge alder 
håndterer store kunder med sikker hånd. 

»Kenneth demonstrerer et både fagligt 
og menneskeligt overskud i s in forståelse 
og formidling af komplekse problemstil-
linger. Hele vejen igennem fastholder han 
et skarpt fokus uden at miste blikket for 
helheden,« siger han. 

Kenneth Ullerup
34 år, associate director, KPMG.

2002-2006: Financial & business controller, 
A.P. Møller – Mærsk.
2010-2012: Udstationeret i London for 
KPMG.
2012-: Associate director, KPMG Private 
Equity Group.

Talknuser med 
ambitioner 

Det var et studieophold i Danmark i gym-
nasietiden, der fik Kadri Kinkar til at forla-
de hjemlandet Estland og bosætte sig i Kø-
benhavn, hvor hun efter endt uddannelse 
blev ansat hos PA Consulting Group. Her 
hjælper hun sine kunder med strategiopti-
mering og forretningsdesign – særligt inden 
for processer, it og økonomi. 

Kadri Kinkar ser konsulentbranchen 
som et servicefag og er også selv drevet af et 
servicegen. 

»Det, der motiverer mig allermest, er helt 
sikkert at gøre en forskel og levere noget af 
værdi for kunderne. Det er vigtigt for os i PA, 
at det, som vi foreslår, bliver implementeret 
rigtigt hos kunderne,« siger hun. 

Til trods for hendes blot 26 år er Kadri 
Kinkar en af dem, der er høje forventninger 
til – ikke mindst set i lyset af, at hun allerede 
i løbet af sin kun to og et halvtårige ansæt-
telse hos PA Consulting Group allerede er 
blevet forfremmet to gange.

»Jeg har fra start af været imponeret over 
hendes fuldkommenhed. Mange konsulen-
ter er enten rigtigt dygtige analytisk eller 
rigtigt gode til at brænde igennem og sælge. 
Kadri evner begge dele på et højt niveau. 
Ovenikøbet er hun også en meget fuldendt 
kollega og virkelig vellidt på de interne lin-
jer,« siger Anders Birch, chefko sulent hos 
PA Consulting Group, og spår hende en 
fremtid som partner i virksomheden. 

Kadri Kinkar
26 år, Consultant, PA Consulting Group.

2010: Cand. merc. i accounting, strategy and 
control, CBS.
2010-2013:  Analyst, PA Consulting Group.
2013-: Consultant, PA Consulting Group.

Salgsminded analytikerBåde kulturelt og kilometermæssigt er der 
langt fra henholdsvis Oman og Bahrain til 
København. Ikke desto mindre har Peter 
Hamilton Bernth flere gange taget turen til 
Mellemøsten for at drive forretning og hø-
ste arbejdsmæssig erfaring. Det er de glade 
for i Cowi, hvor Peter Hamilton Bernth er 
ansat som konstruktionsingeniør og spe-
cialist. 

»Hans år i udlandet for Cowi betyder, at 
han har fået et internationalt udsyn og er-
faring med andre måder at bygge og samar-
bejde på. Det er ikke sikkert, at vi altid gør 
det rigtige herhjemme i Danmark. Desuden 
er det vigtigt for os at have unge talenter 
med et internationalt mindset som Peter, 
fordi det i fremtiden bliver vigtigt i forhold 
til at forhøje vore aktiviteter i udlandet,« si-
ger Claus Nyvang Kristensen, projektchef 
og sektionsleder hos Cowi. 

Lige nu arbejder Peter Hamilton Bernth 
på et af Cowis hidtil største projekter her-
hjemme, Bryghus-projektet, som er en byg-
ning, der skal ligge på havnefronten ved 
Den Sorte Diamant og huse både lejlighe-
der, kontorer samt Dansk Arkitekturcenter. 

»I forhold til Bryghusprojektet har jeg 
seks-syv mand, der arbejder på min disci-
plin. Det er et meget teknisk udfordrende og 
arkitektonisk spændende projekt, hvor jeg 
har en koordinerende rolle og har uddele-
geret det tekniske arbejde,« fortæller Peter 
Hamilton Bernth. 

Peter Hamilton Bernth
34 år, konstruktionsingeniør, specialist, Cowi.

2006-2008: StructuralEngineer Group Lea-
der, Cowi-Larsen JV, Oman.
2012: Halvt år som Head of Section, Structu-
res Project Manager, Bahrain.
2012-: Konstruktionsingeniør, specialist Cowi.

Erfaringer fra 
Mellemøsten

80
B E R L I N G S K E  B U S I N E S S  M A G A S I N  /  3 .  S E K T I O N  /  T O R S D A G  1 8 . 0 4 . 2 0 1 3

/RådGIvNING



Da Martin Hagger Kirk var yngre, troede han, at han udelukkende 
skulle arbejde med strategi i sin fremtidige karriere. Men en coach 
gav ham nogle ord med på vejen, som ændrede det synspunkt. 

»Brug 50 procent af tiden på det, du godt kan lide, og brug så re-
sten på alle de andre opgaver, som også er vigtige og skal løses – og 
vær så glad for, at du får lov til at lave noget, du godt kan lide så me-
get af tiden.«

Det er formentlig virkningen af de ord, der i dag får Martin Hag-
ger Kirk til at beskrive sin jobmæssige funktion lidt utraditionelt.

»Jeg værdsætter i dag den variation af opgaver, jeg løser, og tri-
ves godt på både direktionsgangen og på gulvet, så længe løsningen 
skaber værdi. På den måde udfylder jeg nogle gange hullet i osten, 
fordi det vedvarende resultat og forandringen for mig er målet,« si-
ger han. 

Den omgængelighed og omstillingsevne sættes der stor pris på 
hos Valcon. 

»Talent er, at man kan leve og ånde sin faglighed ud gennem sin 
personlighed. Det kan Martin. Han er et helstøbt menneske, der har 
en stærk faglighed pakket ind i en fantastisk personlighed,« siger Bo 
Qvist Jensen, der er Director i Valcon. 

Martin Hagger Kirk
33 år, Management Consultant, Valcon.

2006-2008: Projektleder, Capacent/LogistikGruppen.
2008-2010: Projektleder, DeploymentConsulting.
2010-: Management Consultant, Valcon.

Elsker variation

Da Anders Lonka gik i gymnasiet, lavede han en aftale med to kam-
merater om at starte virksomhed sammen – uden dog at vide, in-
den for hvilken branche det skulle være. Det blev Arkitektskolen i 
Aarhus, der fik glæde af de ambitiøse ungersvende, der umiddelbart 
efter at have færdiggjort deres studium stiftede ADEPT, som i dag er 
en succesfuld arkitektvirksomhed. 

»Det var en fælles drengedrøm at starte noget sammen, og vi var 
aldrig i tvivl om, at vi kunne gøre det. I dag er mit job en kombinati-
on af at være en ansvarlig partner for skiftende projekter og kreativ 
leder, der holder firmaprofilen ved lige,« siger Anders Lonka. 

Bæredygtig arkitektur og byudvikling går igen i Anders Lonkas 
arbejde, hvor han blandt andet står  i spidsen for flere store projek-
ter i Norge, ligesom han underviser på Kunstakademiets Arkitekt-
skole i Købehavn. En af hans partnere, Martin Krogh, kalder An-
ders Lonka for en kamæleon. 

»Han er perfekt til at tilpasse sig nye situationer. Han går med 
lethed fra en lille landskabsopgave til en kæmpestor bygningsop-
gave, og det er rigtig sundt i en virksomhed som vores, som vi selv 
har startet helt fra bunden,« siger han. 

Anders Lonka
32 år, partner, arkitekt MAA,  ADEPT.

2006: Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus.
2006-: Stifter, arkitektvirksomheden ADEPT.
2007-: Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole Købehanvn

Drengedrømmen, der blev til virkelighed

FoTo: JAKob birGEnS

FoTo: MArTin LunDME
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To invitationer  
til inspiration  
og netværk  
til dig 
Succes skaber vi sammen ...

Cybercrime, talentudvikling, niche- og 
kundefokusering, risiko, omkostnings- og 
driftseffektivitet. Disse udfordringer står 
højt på virksomhedsledernes agenda i 2013. 

På CXO-konferencen sætter PwC og fem 
toneangivende virksomheder derfor spot 
på, hvordan udfordringerne kan løftes og 
løses i praksis. 

Mød bl.a. ECCO, Coloplast og Skandinavisk 
Data Center (SDC) på en række workshops, 
du selv vælger. Dagen afsluttes med debat 
og Lars Løkke Rasmussens vurdering af, 
hvad der skal til for at styrke væksten i 
erhvervslivet.

 

Arrangementet er til dig, som er specialist 
eller har ledelsesansvar, og du er fx CEO, 
CFO, CIO, CCO, CSO, CRO eller lignende. 
Kort sagt CXO.

Se programmet og tilmeld dig på  
www.pwc.dk/cxoevent

Prisen uddeles til den C20-virksomhed, 
hvis årsrapport udmærker sig særligt inden 
for tre udvalgte temaer, og som kan skabe 
inspiration for andre virksomheder.
 
Vi introducerer analysen ”C20 by numbers”, 
som giver dig et overblik over udviklingen i 
regnskabstallene for C20-virksomhederne. 

Hør også Margrethe Vestager, økonomi- og 
indenrigsminister, give sit bud på de aktu-
elle politiske prioriteringer. 

 
Arrangementet faciliteres af Ole Krohn,  

 

Se programmet og tilmeld dig på  
www.pwc.dk/c20

www.pwc.dk/arrangementer

Revision. Skat. Rådgivning.

01
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Vi glæder os til at se 
dig til inspiration og 
netværk hos PwC i 
foråret 2013.

Klar til fremtidens udfordringer? – CXO-konferencen 2013
 
23. maj 2013

Den årlige prisuddeling af C20 Regnskabsprisen
 
28. maj 2013
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