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DIEU Lederuddannelse gør det for dig på 
tre intensive kurser om dig, teamet og 

resultaterne – med en afsluttende prøve.

Tag stærke personlige og faglige kompetencer 
med på ladet og bliv bedre rustet til at være 

den spillende træner fremtidens medarbejdere 
ønsker som leder.

Læs mere om DIEU Lederuddannelse på 
www.dieu.dk/lederudd 

My Way – en ny service til dig
Hvis du vil have afdækket dit kompetenceud-
viklingsbehov – book et gratis møde med det 
samme. Læs mere på www.dieu.dk/myway

Har du fremtidssikret 
dit lederskab?

Navn: Søren Lassen
Nyt job: Director og chef for konsulentafde-
lingen i Danfoss Industri Service – Teknolo-
gi for 21 specialister med fokus på materialer 
og processer, mikroteknologi og User Cente-
red Design fra 1. januar
Tidligere job: Afdelingsleder i Grundfos og 
ingeniørkonsulent i Delta
Alder: 45 år
Uddannelse: Civilingeniør

Hvorfor har du valgt dit nye job?
Først og fremmest fordi mit job forsvandt 
i Støvring på grund af en større organisati-
onsændring efter et opkøb af en kapitalfond. 
Men jeg var tiltrukket af, at det her job er tek-
nologisk funderet, og at jeg har mit eget for-
retningsområde. Et selvstændigt arbejde 
med stor mulighed for at præge og udvikle 
området.

Hvad er den største udfordring i jobbet?
Det er at få etableret et fundament for de 
21 specialister, hvor en del af dem er helt 
nye. De kommer fra andre steder i Danfoss 
og skal nu lære at være professionelle kon-
sulenter, hvor de før arbejdede internt som 

fagspecialister. Nu skal de være med til at 
lave brugerdrevet innovation. De skal ind i 
nogle helt nye rammer og tænke forretnings-
mæssigt og selvstændigt med deres eget 
forretningsansvar.

Er der nogen kameler, du har måttet sluge i 
din nye rolle?
Nej, jeg har i hvert fald ikke fundet kameler-
ne endnu. Foreløbig har jobbet levet op til de 
forventninger, jeg havde på forhånd. Jeg skal 
jo lave forretningsudvikling gennem netværk 
på tværs af virksomheden, og vi vil også ha-
ve kontakter uden for Danfoss, der bruger os 
som konsulenter. Og så coacher jeg medar-
bejderne meget. Det er på mange områder 
mit drømmejob.

Hvorfor tror du, Danfoss har valgt dig til 
jobbet?
Fordi jeg i mine tidligere job har arbejdet 
med alle elementerne i det her job. I Sim-
rad har jeg ledet specialister. I Grundfos fi k 
jeg erfaring med salgsarbejde og indgåelse 
at kontrakter, og konsulentrollen har jeg fra 
Delta. [aip]

Udfordring at skabe nye 
rammer for specialister

I konsultationen lægger Ingeniøren sig på briksen 
hos diverse eksperter for at få gode råd til ingeni-
ørernes arbejdslivet. Denne gang spørger vi Claus 
Laigaard fra rekrutteringsfi rmaet Laigaard & Part-
ners om, hvordan man kan forlade sin arbejdsplads 
uden at brænde sine broer.

Den lave arbejdsløshed gør, at mange ingeni-
ører skifter job for tiden. Måske fordi de får et 
tilbud, de ikke kan sige nej til. Men hvad nu, 
hvis man fortryder jobskiftet? Kan man la-
de en dør stå på klem, så man kan komme til-
bage? 
 Det afhænger selvfølgelig af, hvordan du 
lukker døren. Og hvor længe du har været an-
sat. For har du været ansat i under et år, så 
sker der ofte noget psykologisk for chefen. 
Han eller hun føler sig svigtet, fordi der er 
brugt energi og ressourcer på at få dig i gang, 
og så smutter du, lige som du skulle til at ”be-
tale” tilbage.

 Men de fl este ledere har forståelse for den 
medarbejder, der kommer og siger, at han el-
ler hun har fået et ”once upon a time”-tilbud. 
Så er du loyal og fortsætter dit arbejde til den 
dag, du stopper, kan du sagtens undgå at 
brænde dine broer, fortæller Claus Laigaard. 

Hjælp virksomheden
Hvis du gerne vil have chancen for at vende 
tilbage til dit gamle job, bør du tilbyde at fuld-
føre dine ting, og måske endda tilbyde din 
hjælp med at sætte efterfølgeren ind i opga-
verne og funktionerne. Det er vigtigt, at din 
gamle virksomhed ikke taber noget. For inge-
niører i komplekse job er der altid nogle krav-
specifi kationer, der skal på plads eller lignen-
de. Her skal du altså tilbyde loyalt at hjælpe til 
det er fuldført. Du skal være villig til at kom-
me ud på virksomheden en lørdag – eller afta-
le med dit nye sted, at du i den første måned 
er nødt til at bruge en dag om ugen på at sæt-
te en ny ind i dit gamle job.

Den svære samtale
Du kan næsten sammenligne det med en fy-
ring, når du siger op. Her er det bare dig, der 
fyrer virksomheden. Og alle kan sige sig selv, 
hvor forfærdeligt det er at blive fyret – og end-
nu værre, hvis du ikke forstår hvorfor. Så det 
er vigtigt at forklare virksomheden om bag-
grunden for din opsigelse. Du skal  tage ”den 
svære samtale” med virksomheden og sikre 
dig, at ledelsen faktisk hører begrundelsen – 
også selv om ledelsen måske ikke vil kunne li-
de den. Det kan være, at du bliver mere udvik-
let det nye sted eller at du trænger til at møde 

nye kolleger og en helt ny branche. Det er vig-
tigt at være ærlig, men du skal fortælle det på 
en måde, så lederen ikke føler sig angrebet. 
Så vis respekt og lad være med at blive følel-
sesladet. Gør det klart, at det er din holdning, 
og at du er klar over, at andre har det fi nt med 
det, der irriterer dig.

Døren på klem
Døren vil så være på klem til, at du kan vende 
tilbage til din gamle virksomhed – eller måske 
møder din gamle chef et helt andet sted, hvor 
han så kan holde døren for dig. [aip]

KONSULTATIONEN [opsigelse

Af Nikolaj Hänselt
nih@ing.dk

»Umm, wonderful frikadeller – I love them,« 
lyder det veltilfreds fra tyskeren Gerhard Joos, 
der har tilranet sig en ”Danish Meatball” lige 
fra den sydende pande. 
 Han er i bogstaveligste forstand i fuld gang 
med at smage på danskheden på Danish 
Living Crash Course, hvor i alt seks kursister 
fra så forskellige lande som Sydkorea, USA, 
Tyskland og Brasilien er på lynkursus i den 
danske folkesjæl og arbejdspladskultur. Her 
lærer de at begå sig blandt danskere, så de hur-
tigst muligt kan falde til på deres nye danske 
arbejdspladser.
 Og det er ikke hr. og fru-hvem-som-helst, 
der står og bakser med at få rødkål, tartelet-
ter og frikadellefars til at ligne en dansk nati-
onalret, som de ikke engang anede eksistere-
de. De seks kursister er nøglemedarbejdere, 
som de danske virksomheder ønsker at holder 
fast på. Vidensarbejdere, der for de fl estes ved-
kommende er bragt til landet for at bøde på ar-
bejdskraftmanglen blandt de veluddannede. 
 På kurset, der varer to dage, bliver de uden-
landske vidensarbejderer introduceret til for-
skellige facetter af Danmark og danskerne – 
lige fra dansk historie, værdier og mentalitet 
over demokratisk lederkultur, danskeren som 
kollega og fritidssysler. Men en af de vigtig-
ste dele af det at forstå danskerne, er selvfølge-
lig at mestre den danske gastronomi, og der-
for danner kogeskolen Bisquit-Fabrikken på 
Christianshavn rammen om aftenens under-
visning.
 Stemningen god og forventningsfuld i det 
åbne køkkenlandskab. Et par fl asker vin er 
allerede trukket op og snart lyder det første 
”skål”. I begyndelsen en smule spagt og frem-
med, men som aftenen skrider frem bliver det 
fremført en del mere selvsikkert.
 Der er imidlertid en trist årsag til, at kursi-
sterne overhovedet er samlet i dag, og at kur-
set er blevet en succes på bare et lille års tid: 
Udenlandske vidensarbejdere mistrives ofte i 
Dannevang. En rapport udarbejdet af Oxford 
Research, bl.a.  i samarbejde med IDA, har 

fastslået, at udenlandske specialister møder 
en mur af lukkethed, når de slår sig ned i Dan-
mark. Fire ud af ti, der kommer til landet bli-
ver negativt overrasket af danskernes lukket-
hed og seks ud af ti fi nder det svært at få ven-
ner blandt danskerne.

Vejret køler os ned
Brasilianeren Claudio Zastrow er selv stødt 
på lukketheden, efter han er kommet til Dan-
mark for at arbejde som rådgivende ingeniør 
i Danbrew, der er en afdeling i Birch & Krog-
boe. Han mener, at noget af forklaringen skal 
fi ndes i det danske vejr.
 »Jeg tror, lukketheden skyldes det danske 
vejr, og det har faktisk regnet uafbrudt, siden 
jeg kom til landet i november. Folk hilser nø-
digt, kigger ned i fortovet og haster ellers for-
bi én. Vejret ændrer folk,« siger han og glæder 
sig af samme grund til sommer.   
 Men han tror, også at kurset vil hjælpe ham 
på vej, før solen tøer danskerne op og hjælpe 
ham til at overkomme de værste kulturkløfter 
på arbejdspladsen. Nogle gange er forskellene 
nemlig ret bemærkelsesværdige, og ved man 
det ikke, kan man godt komme galt af sted, be-
mærker Claudio Zastrow: 
 »I Danmark starter et møde på det tids-
punkt, hvor det er angivet til at starte – ikke ti 
minutter senere, som det sommetider er til-
fældet hjemme,« siger han. 
 For Claudio Zastrow er det vigtigt at for-
stå det land, han lever i og at få indblik i, hvad 
danskerne tænker om sig selv, og det har han 
fået igennem de seneste dage. Noget af det 
mest anderledes, han har erfaret, er, at man-
ge beslutninger bliver taget af medarbejder-
ne i fælles diskussion og ikke af chefen alene. 
Men også omgangsformerne adskiller sig me-
get fra de brasilianske:
 »I Brasilien giver man hånd, hver gang man 
møder en person eller kollega – gerne fl ere 
gang i løbet af arbejdsdagen. Og man kind-
kysser også. Ved at observere lidt på mine dan-
ske kollegaer opdagede jeg hurtigt, at dette ik-
ke var kutymen her,« forklarer han, og et efter-
følgende grin afslører, at han nok har lært det 
på den hårde måde.

 Det er konsulent- og kursusvirksomheden 
Living Institute, der står bag kurset. Direktør 
Heidi Rottbøll Andersen mener, at lukketheden 
bunder i danskernes angst for det fremmede, 
og at vi i det hele taget har svært ved diversitet. 
 »Danskerne forventer total overgivelse – bå-
de i hjerte og sjæl, og derfor støder vi mange 
fra os,« forklarer hun.

Legomænd uden adgang  
Under kurset bliver deltagerne bedt om at 
fremstille sig selv og deres situation i lego-
klodser, og i den forbindelse har Heidi Rott-
bøll Andersen fl ere gange oplevet, at deltager-
ne fremstiller sig selv med bind for øjnene, 
som et udtryk for, at de har svært ved at trænge 
igennem til os. 
 HR-chef i Birch & Krogboe, Arne Bundgaard 
er godt bekendt med de store kulturelle for-
skelle, som de udenlandske medarbejdere stø-
der på, og det er netop baggrunden for, at han 

sender nye udenlandske medarbejdere som 
Claudio Zastrow på kurset. Målet er, at de får 
en god oplevelse fra start, så de får lyst til at bli-
ve i virksomheden i mange år:
 »Vores udenlandske medarbejdere opnår 
gennem kurset et fælles fodslag med dansker-
ne, der kan danne udgangspunktet for at kun-
ne diskutere og bare tale sammen om et fælles 
emne,« siger Arne Bundgaard.
 Tilbage på Bisquit-Fabrikken er middagen 
i fuld gang og samtalen favner bredt – lige fra 
mænd i køkkenet over topløs strandkultur til 
røgforbuddet på danske beværtninger 1. april. 
Frikadellerne glider ned på nær lige hos en 
enkelt, der af religiøse årsager frabeder sig det 
danske svinekød. En begyndende mæthed sy-
nes at melde sig hos kursisterne, der nu har få-
et danskheden helt ind i kroppen. 
 »I want to remind you – there’s also dessert. 
It’s æblekage,« lyder det en kende stolt fra ty-
ske Gerhard Joos. ! 

Speedkursus 
i danskhed

karriere [ SPRING
Nyt job-spalten på 
Ingeniørens navneside er 
populært læsestof. Men 
hvilken historier gemmer der 
sig bag de korte ord om 
jobskifte? Det sætter vi fokus 
på ved at eksponere en af de 
aktuelle personer fra spalten.

" MADKULTUR. 
Egentlig skul-
le de udenland-
ske kursister på 
Danish Living 
Crash Course 
lære at lave rød-
grød med fl øde – 
alene for at kun-
ne afl ive dan-
skernes mest 
slidte joke. Den-
ne aften stod 
den dog på fri-
kadeller, og den-
ne færdighed er 
vigtig, hvis kur-
sisterne ønsker 
at invitere kol-
legaer hjem til 
middag eller ba-
re som samtale-
emne i kantinen 
på arbejdsplad-
sen. [foto: Car-
sten Lauridsen/
Polfoto]

Frikadeller krydret med historier om dan-
skerne hjælper udenlandske vidensarbejdere  

godt i gang i deres nye danske tilværelse 
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" Claus Laigaard er oprindeligt uddannet i 
Politiet og efterfølgende i forsikringsbranchen. 
Efter fl ere år i rekrutteringsbranchen stiftede 
han i 1998 sit eget rekrutteringsfi rma Laigaard 
& Partners, der bl.a. er specialiseret i at 
rekruttere specialister. [foto: Lars Bertelsen]


