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KONSULENT

Tilmeld dig den  
næste Forumaften:

Få styr på regnskabet 
& dine skattefradrag!

Stort interview med

NYT



Kunderne vil have solid kvalitet og de bedste af de 
bedste konsulenter; og det er, hvad de får, når de hyrer 
en konsulent via ProData Consult – altså sådan en  
som dig! 

Din indsats er en af årsagerne til, at ProData Consult netop nu ligger på en 8. plads på listen 
over de dygtigste IT-virksomheder i landet, på en 3. plads blandt de dygtigste IT-konsulent-
huse og for 4. år i træk er blevet kåret til Gazelle virksomhed af Børsen.

Børsens resultat bekræftes af Computerworld, der netop har placeret ProData Consult som 
landets 10. dygtigste IT-virksomhed og på en 3. plads over de dygtigste IT-konsulenthuse.

Så du, der har leveret konsulentydelser via ProData Consult, skal have stor tak for dit hårde 
arbejde – og der opfordres hermed til, at du giver dig selv et klap på skulderen! Og du, som 
endnu ikke har været ude gennem ProData Consult, skal blot vide, at vi betragter dig som 
allerede tilhørende den absolutte elite blandt IT-konsulenter. Vi er stolte af at have dig med på 
holdet.

På trods af den påståede generelle afmatning blandt de danske konsulenthuse, får vi fortsat 
masser af forespørgsler og fremtiden tegner lyst. Der ligger en del rammeaftaler “lige om 
hjørnet”, som vi håber på at kunne underskrive snarligt.

Der er ikke tale om en økonomisk krise. Der er tale om en finanskrise, som udelukkende er 
baseret på meninger om “papirernes fremtidige værdi”. Det faktum, at der produceres varer 
hver dag, tyder på, at sagen er stærkt overdreven. Dette “skvulp” har selvfølgelig konse-
kvenser for os almindelige dødelige, og det er formodentlig det, som nogle betegner som 
“afmatning”. Til at underbygge dette kan ses, at den korte rente pt. er dyrere end den lange 
– et meget usædvanligt fænomen, som vidner om troen på likviditeten på sigt er positiv. 
Dermed – skulle inflationsfaren være under kontrol – såfremt regeringerne har lært af tidligere 
finanskriser og handler derefter .

I 1920’erne begik man den fejl at stoppe for tilførsel af likviditet, og dermed kollapsede finans-
markederne. Der gøres alt for ikke at gentage denne fejl, og vi vil måske opleve nogle flere 
knubs i finanssektoren i denne omgang, men ansvarligt ledede finansinstitutioner vil givet 
klare skærene.

I virkeligheden ser vi en langt større investeringslyst i effektiviserende processer end tidligere 
(hvor Security længe har været dominerende), og da IT stadig er den mest værdiskabende 
industri på planeten, er der al mulig grund til at tro på vores branches fortsatte fremgang. 

Nu har vi selvfølgelig ikke i sinde at begynde at hvile på laurbærrene og blive overmodige og 
selvfede, tværtimod – vi vil fortsat søge at forbedre vores service både til dig som konsulent 
og til kunderne. Blandt andet derfor er dette nummer af KonsulentNyt fyldt med praktisk 
know-how til den forholdsvis nye freelance IT-konsulent, som endnu ikke er en veteran ud i 
kundesamtalens kunst. Desuden bringer vi et interview med Johnny Iversen, afdelingsleder 
for Business IT Software Development hos Dong Energy, hvor han blandt andet fortæller om 
de præmisser, der gør sig gældende, når han skal hyre en freelance IT-konsulent.

Jeg ønsker dig god læsning og god vind i sejlene!

Henning Jørck
Adm. direktør
ProData Consult A/S
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hvis du fortsat  
gerne vil modtage 

KonsulentNyt, så husk at 
holde dit CV opdateret - da 
kun konsulenter, hvis CV er 
opdateret, modtager dette 

magasin!
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Her definerer Jørn IT-relaterede begreber og udtryk. 

Business process Management (BpM)
BPM kaldes på dansk procesledelse eller forretnings-
processtyring, men i almindelig omtale inden for IT-
verdenen bruges den engelske forkortelse BPM stadig 
mest! 

Udtrykket dækker over en sæt af metoder, værktøjer 
og teknologier, som bruges til at analysere, designe 
og kontrollere samspillet mellem operationelle forret-
ningsprocesser i en virksomhed. Målet er at optimere 
performance fx. ved at kombinere informationstekno-
logier med processer og governance metoder. Eller 
sagt ultrakort: BPM er etablering af et samspil mellem 
forretningsfolk og informationsteknologier.

JøRNs 
KLUMME

Det skal bemærkes, at der eksisterer forskellige “sko-
ler” indenfor BPM, hvor notationer og eksisterende 
redskaber diskuteres intensivt. En holdning er fx., at 
man ikke kan lave en god SOA uden at samkøre med  
BPM, mens andre mener, at der kan laves modeller 
til BPM, som ikke er udpræget serviceorienterede. 
Ved implementering af BPM, i form af at optimere og 
automatisere arbejdsprocesser er der leverandører, 
der stiller i udsigt, at der kan opnås op til 20% reduk-
tion i udgifter samtidig med, at det bliver op til 30% 
hurtigere efterfølgende at ændre arbejdsgange og 
processer.

BPM modellen synes også at være værdifuld, når den 
bruges ifm. fusioner eller sammenlægninger, hvor det 
er svært at enes om, hvad en proces egentlig er!

KONsULENTsTARTER!
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Over Lillebæltsbroen, hold til 
venstre og drej af ved næste 
afkørsel. Sådan. Klokken er 
10:22 – så der er 8 minutter til 
mødet starter. Speederen i bund 
og ud over stepperne. Op på 
bakketoppen og til venstre ned 
ad Kraftværksvej. Kun 5 minutter 
til mødet starter. Der er styr på 
det – jeg når det lige. 

Pludselig, dér på bakketoppen, åbner sig en udsigt, 
som kan få selv en tidspresset KonsulentNyt-udsen-
ding til at stoppe op og glemme alt om tid. Lige 
dér ude i horisonten, omkranset af idyllisk dansk 
natur, Kolding fjor og Skærbæk lystbådehavn, ligger 
Danmarks nok smukkest beliggende kraftværk. 

Det er her, Dong Energy Power’s hovedkontor lig-
ger og i disse smukke omgivelser, at IT-projekter 
for Danmarks største energiproducent bliver skabt. 
KonsulentNyts udsending er taget hertil for at inter-
viewe afdelingsleder for BIT (Business it) om hans 
erfaringer med at hyre freelancekonsulenter. Klokken 
er 10:30 og i et lyst lokale, dækket op med kaffe, vand 
og frugt, bliver båndoptageren tændt: 

hvordan vurderer du, om du skal bruge en fastan-
sat eller en freelancer? Hvorvidt vi vælger en fastan-
sat eller en konsulent, afhænger af tidshorisonten og 
vores behov for en særlig spidskompetence. Hvis vi 
ser, at den fremtidige pipeline er så stor, at der er basis 
for at ansætte en mand mere, så er det det, vi gør.

Hvis vi ser, at der er mange projekter lige nu og her, 
eller at der på et igangværende projekt er behov for 
at løbe hurtigere i en periode, jamen så er det der, vi 
vælger konsulenten som en ekstra kapacitet. 

Det kan også være, at vi er i en situation, hvor vi har 
brug for en person med ekspertviden omkring sikker-
hed eller test for eksempel, hvor vi så vælger at tage 
en konsulent ind til at skabe noget, som vi så selv kan 
bygge videre på efterfølgende. 

Når du skal bruge en freelance konsulent, hvad gør 
du så? Her hos Dong Energy har vi 2 foretrukne kon-
sulenthuse, som vi kontakter. Måden det gøres på er, 
at vi laver en beskrivelse af, hvad vi gerne vil have, og 
så sender vi det af sted pr. e-mail til konsulenthuset, 
som så sender os data om mulige kandidater. Derefter 

Johnny Iversen har 11 års erfaring inden for IT-
branchen og har siden den 1. august 2008 været 
ansat som afdelingsleder for BIT (Business IT) 
Software Development hos Dong Energy

BIT Software Development leverer strategiske 
kerneapplikationer til forretningen på .NET,  
Scada System baseret på Wonderware.  
Desuden har Johnny Iversen arbejdet med IT i  
10 år inden for transportbranchen.

At finde et

 MATCh
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Vores afdeling er en ekstra personlig afdeling. 
Det betyder, at når vi holder arrangementer, så 
inviterer vi også konsulenterne med. Der er altså 
ikke noget med at: ”Du er her bare tre måneder, 
så du skal bare sidde der ovre i hjørnet, lave dit 
arbejde, og i øvrigt ikke genere os andre.” 

hvorimod vi kigger en del mere på de bløde værdier 
hos de fastansatte. Den forskel er der – men det er 
ikke sådan, at vi er ligeglade med freelancekonsulen-
tens personlige egenskaber, for man kigger naturligvis 
også på, hvordan de passer ind i teamet. 
En freelancekonsulent bliver dog ikke sat ind i de 
samme test-scenarier, som en fastansat bliver.

hvordan foregår en konsulentsamtale hos jer? 
Typisk er det mig, konsulenten og en af vores udvik-
lere på det pågældende projekt, som er med for 
at vurdere de tekniske kompetencer, og så sidder 
konsulenthusets salgskonsulent som regel også med. 
Det er jo egentlig et ganske almindeligt interview. Det 
tager ca. en times tid, hvor vi har en række specifikke 
spørgsmål til cv’et og så også et par spørgsmål til 
konsulentens bløde værdier.

Er der nogle ”bløde værdier”, I vægter særlig højt?
De spørgsmål, vi stiller, sigter på at afdække, hvor-
vidt konsulenten nu også mener, at Dong Energy er 
det rigtige sted for ham at være. Når vi indkalder en 
konsulent til samtale, har vi allerede truffet nogle fore-
løbige slutninger, og vi er forholdsvis optimistiske med 
hensyn til, at den konsulent vil passe ind til os kompe-
tencemæssigt. Så det sidste vi mangler at vide er, om 
den pågældende konsulent vil trives med projektet og 
vores afdeling, samt naturligvis at vælge den bedste af 
de kandidater, vi har inde til samtale.

Vi lægger vægt på, at konsulenterne er en naturlig del 
af afdelingen. Det betyder, at når vi holder arrange-
menter, så inviterer vi også konsulenterne med. Der er 
altså ikke noget med at: ”Du er her bare tre måne-
der, så du skal bare sidde der ovre i hjørnet, lave dit 
arbejde, og så i øvrigt ikke genere os andre”. 

Er der noget, som konsulenten skal være opmærk-
som på til en samtale? Jeg synes, de fleste men-
nesker har en fornuftig måde at gebærde sig på, når 
de kommer til en samtale. Det er selvfølgelig vigtigt, at 
man har kontakt, at man har tjek på sit kropssprog, at 
man ikke sidder og gemmer sig væk, men tør stå ved 
det CV, som man jo er blevet udvalgt på baggrund af. 

Det er også vigtigt, at konsulenten har en balance 
mellem at tale og lytte. Konsulenten må gerne tage 
styringen på visse tidspunkter, men skal selvfølgelig 
også give plads til, at der er en dialog den anden vej. 
En afbalanceret dialog er bedst.

Der kan være konsulenter, som har svært ved at lytte, 
og som sidder og taler hele timen, og så kan man 
være i tvivl, om han overhovedet har hørt noget af det, 
vi gerne ville have ud. Vi vil jo meget gerne sikre os, at 

vælger vi dem, vi helst vil have til samtale. Vi tager 
typisk lige et telefon-interview med de kon  - 
sulenter, vi har udvalgt — spørger ind til ting, der 
ikke står i deres cv og får en fornemmelse af, om de 
vil passe til vores projekt. Det, jeg kigger efter, er et 
match mellem konsulentens erfaring, hans CV og  
ikke mindst prislejet.

Er det de samme ting, du kigger efter, når du 
interviewer en konsulent som til en normal ansæt-
telsessamtale? Nej, ved et interview med en free-
lancekonsulent kigger vi mest på kompetencerne, 

konsulenten forstår, hvad det er, han skal lave hos os. 
Til gengæld er det heller ikke godt med en konsulent, 
der bare sidder og siger: ”Ja, nej og ”amen””, fordi 
vi typisk har brug for konsulenter, som har noget at 
byde på og bidrage med. Så nytter det ikke noget, at 
konsulenten bare sidder og gemmer sig helt ned i et 
musehul og kun kan sige ja og nej. Vi kan i sjældne 
situationer have behov for en, som bare sidder og 
koder, og som ikke stiller spørgsmål – men det er, som 
sagt, typisk ikke den type konsulenter, vi går efter. 

hvad kendetegner de bedste konsulent-interviews, 
du har været med til? Det er interviews, hvor der er 
en god, ligeværdig dialog, og hvor man kan mærke, at 
det her kommer til at fungere: Han passer mentalitets-
mæssigt ind i afdelingen, og han vil ikke komme til at 
sidde og kede sig, men vil bidrage med noget og også 
få noget igen. Den oplevelse har jeg da haft flere gan-
ge. Det er også vigtigt, at der er en overensstemmelse 
mellem CV’et og det, konsulenten signalerer. Jeg kan 
huske, at vi havde et interview med en konsulent, som 
vi har hyret ind som freelance IT-konsulent, som ved 
samtalen var meget sikker på mange af tingene og 
kunne sige: ”Det der, det ved jeg noget om, det har 
jeg prøvet før. Det kan jeg godt finde ud af, så det kan 
jeg klare.” Men så var der ét punkt omkring noget spe-
cielt matematisk modellering – hvor han begyndte at 
blive lidt tvivlende og sige, at det havde han ikke lige 
arbejdet med før, så det vidste han ikke lige helt…. Og 
der kom han til at udtrykke en usikkerhed, som ikke 
stemte overens med resten af CV’et. Den usikkerhed 
skal man selvfølgelig passe på ikke at signalere.

Vi valgte dog at tage ham ind alligevel, fordi lige 
præcis den matematiske modellering så vi som en 
mindre udfordring for konsulenten, idet de andre, som 
arbejdede på projektet, let kunne tage sig af den del. 
Så vi var ret sikre på, at han nok skulle kunne klare det 
der alligevel. 

Det jeg ville have gjort, hvis jeg var den konsulent på 
det tidspunkt, var at sige: ”Ok, det har jeg ikke nogen 
erfaring med. Jeg har erfaring med de og de ting, som 
læner sig op ad, så mon ikke, at jeg også kan løse det 
der for jer”. Der skal være en balance. Det er pinligt at 
sidde og sige, at man kan det hele, og så blive pillet 
ned af vores tekniker, der er med ved mødet. 

har du så et godt råd til, hvad konsulenten skal 
gøre for at komme godt fra start? I starten skylder 
man sig selv at komme stille og roligt ind i projektet og 
vide, hvad det drejer sig om, inden man begynder at 
bringe det helt store skyts på banen. Man skal tage 
sig tid til at lytte til dem, der i øvrigt er på projektet og 
finde ud af, hvad det her går ud på og gradvist bringe 
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“På den anden side er det 
heller ikke nogen god 
ide at underspille sig 
selv eller kravle ned i et 
musehul, for så kommer 
vi automatisk til at tvivle 
på, om vi så kan stole på 
det, der står i CV’et.”

sig selv mere og mere på banen. Man skal holde den 
bedrevidende attitude lidt tilbage i starten. Det er mere 
passende at stille kritiske spørgsmål, når man bedre 
kender baggrunden for, hvorfor tingene er, som de er, 
så er det fint nok at få den dialog – og det er jo også 
den, vi vil have. Vi vil gerne have nogle gode input fra 
vores konsulenter. 

Er der andre ting, du synes, konsulenten skal gøre 
for at komme godt fra start både med projektet og 
kollegaerne? Ja, jeg synes, det er vigtigt, at man som 
konsulent også interesserer sig for de andre men-
nesker på den sociale front. Ikke at det hele skal gå 
op i kaffe og kage, men at man også lige har tid til at 
finde ud af, hvem det er, man arbejder sammen med. 
Specielt hvis det er projekter, der løber lidt mere end 
bare en måned eller to. For os er konsulenten en  
ekstra ansat. Det er vigtigt for os, at afdelingen og 
teamet fungerer.

Er der noget, du er bevidst om, at du skal gøre, for 
at forløbet bliver en succes? Vi behandler vores kon-
sulenter og fastansatte på samme måde. Det vil sige, 
at de bliver oprettet i vores system og kommer igen-
nem den generelle introduktion; Hvor er kantinen, hvor 
henter vi vores medarbejderkort osv. Udover det sikrer 
vi os, at konsulenten kender de værktøjer, han skal 
arbejde med, og at der er en person, som får ansvaret 
for, at konsulenten er produktiv fra dag et.

har du nogensinde været udsat for at en konsulent, 
som er startet på et projekt hos jer, ikke kan løfte 
den opgave, han er blevet sat til? Ja, det sker, men 
ikke tit. Konsulenten får mulighed for at vise, at han 
kan levere alligevel, men får ikke lige så lang snor, som 
en ansat. Kravene er højere – og kan vedkommende 
ikke levere, jamen, så må vi finde en ny. Vi har haft et 
eksempel for nogle måneder siden på en konsulent, 
som vel egentlig nok havde kompetencen til at gøre 
det, han skulle, men som bare ikke fik tingene gjort 
færdige. Det tog alt for lang tid, og vi fik det ikke doku-
menteret. Så det forhold måtte vi så opsige, på trods 
af at han faktisk var et farverigt indslag i vores afdeling. 
Men det er bare vigtigt, at konsulenten leverer det, han 
er ansat til at levere. 

hvad så med sygedage? hvor lang snor giver I 
freelancere? Det afhænger af, hvor længe vedkom-
mende har været her. Der er ikke nogen økonomisk 
konsekvens, fordi vi betaler ikke for konsulenten, mens 
han er syg. Så den egentlige konsekvens af sygefra-
vær er, at vi ikke får løftet vores opgave, og det kan vi 
selvfølgelig ikke leve med i længden. Er der derimod 
tale om en konsulent, der har været her igennem læn-
gere tid, og som, vi ved, kan levere, som ellers normalt 

er stabil, og som så desværre bliver syg i 3 uger, så 
kan vi godt ”absorbere” det, men snoren er dog ikke 
helt lige så lang som for en fastansat.

Bliver det målt, hvor meget konsulenten leverer?
Man følger op på, om der bliver leveret det, som er 
aftalt i det enkelte projekt. De fastansatte skal selv-
følgelig også levere, det som er aftalt, men måske 
skal de levere lidt mindre, fordi de også har andre 
forpligtelser. 

har du oplevet, at det har været ekstra givtigt at 
have en freelance konsulent med på et projekt?
Mange gange! Det synes jeg faktisk. Vi har flere gange 
oplevet, at udover at opgaven bliver løftet, får vores 
fastansatte også noget ud af det – de lærer noget og 
får nyttige input fra dygtige konsulenter – det har vi 
flere eksempler på.

har du nogensinde haft den samme konsulent i 
mere end et år, hvor du begynder at overveje, om 
du skal skifte ham ud med en fastansat? Hvis vi er i 
fare for at komme i den situation, at vi er afhængige af 
en konsulent eller hans/hendes viden, så overvejer vi 

kraftigt, om vi ikke skal tage en fastansat i stedet for. 
Så det er egentlig på den måde, vi afgør, om vi kan 
blive ved med at forlænge konsulenten.

Der er nogle konsulenter, som har været her i mere 
end to år – og det kan godt være, at de fortsætter 
med at blive forlænget. Men vi har den grundlæg-
gende holdning, at hvis vi har konsulenter, som bliver 
ved med at blive forlænget, og som har været her i et 
par år, så er det nok efterhånden ved at være på tide, 
at de kommer ud og prøver noget andet. Selvfølgelig 
er der ingen regler uden undtagelser – enkelte konsu-
lenter hænger indimellem fast i længere tid.

har du så også prøvet det modsatte: At du har 
fastansatte, som du er glad for, men som lige 
pludselig gerne selv vil være konsulent? Det er jo 
to forskellige verdener, og det er også to forskellige 
typer af mennesker. Hvis du er fastansat, så er det jo 
typisk fordi, du har behov for den tryghed i hverdagen, 
hvor konsulenter måske ikke har behov for den samme 
tryghed. Der har været nogle, som kunne være fristet 
af de høje lønninger, som konsulenterne har. Hvis de 
vælger at blive freelancere, så er det en del af deres 

karriere – fint nok, så må vores veje skilles, og vi må 
ud og finde en anden til opgaven som fastansat.

hvordan ser du ellers fremtiden her i Dong?
Der er ikke nogen tvivl om, at vi bliver ved med at have 
travlt også i fremtiden. Vi vil blive ved med at skulle 
bruge konsulenter på projekter, og der vil være nok at 
lave for både fastansatte og konsulenter fremover. Den 
pipeline, som vi har lige nu, er mange gange større 
end det, vi kan nå at eksekvere. Så hvis den ellers  
bliver godkendt, så er der kun en vej for os, og det er 
at få mandet op både på fastansatte og konsulenter.

her til sidst: har du andre gode råd til freelancerne, 
som du vil give dem med på vejen? Hvis en 
konsulent har været det samme sted i et stykke tid, 
så vil jeg opfordre til, at det ikke bliver til en sovepude 
for konsulenten. En konsulent skal være bevidst om, 
hvorfor man valgte at blive konsulent, hvad det er, man 
kan bidrage med og huske på, hvordan konsulenten 
giver værdi for virksomheden.

Så vær oppe på stikkerne, og husk hvorfor du blev 
konsulent! 

9 10KonsulentNyt nr. 17 / 2008



husk, at du altid er mere end velkommen til at 
kontakte din proData Consult salgskonsulent 
også i forbindelse med en forestående job-
samtale. salgskonsulenten vil kunne give dig 
ekstra information om, hvem det er, du skal 
til samtale med, og hvordan du bedst kom-
munikerer dine kompetencer i forhold til den 
aktuelle opgave.

samme teknologier, som på deres projekt, eller  
opgaver du har løst, der minder om den, indkøberen 
sidder med. Gør dig også nogle tanker om, hvilket tøj 
du vil iklæde dig til samtalen – H2O klipklappere og 
udvaskede T-shirts med fnuller er de fleste steder en 
rigtig dårlig ide. 

Det er vigtigt, at indkøberen kan have sin fulde 
opmærksomhed på dine kompetencer og ikke  
distraheres af din påklædning. Mange virksomhe-
der har en officiel eller uofficiel dresscode, som det 
vil være klogt af dig at følge – tjek med Account 
Manageren før samtalen. 

Kom til tiden!
Det siger sig selv, at det er en fantastisk dårlig ide at 
komme for sent. Sørg for at ankomme 5-10 minutter 
før jobsamtalens start, så du har tid til at samle tan-
kerne, tørre sveden af panden, få vejret og aftale det 
sidste med Account Manageren fra ProData Consult.  

Vær ærlig!
Lad være med at stille en kunstig facade op i din iver 
efter at ”lande” opgaven. Lad være med at overdrive 
og oversælge dine kompetencer og evner. Giv kunden 
så relevant og ærligt et billede af dine evner i forhold 
til opgaven som overhovedet muligt. At oversælge 
sig selv er lidt som at tisse i bukserne i frostvejr for at 
holde varmen – det er meget rart de første 5 minutter, 
men så…

spild ikke din egen og kundens tid!
Gå kun til samtalen, hvis du oprigtigt er interesseret  
i opgaven.

KUNDEINTERVIEwETs ABC

Vær sympatisk!
Hvis du bliver indkaldt til et interview, er det fordi dit 
CV allerede har vist indkøberen, at du har de ønskede 
kompetencer. Så til selve interviewet handler det 
om, hvordan du fungerer socialt, og om du udstråler 
professionalisme og dynamik. Professionelle folk er 
sympatiske. Det er uprofessionelt at være uhøflig, at 
afbryde indkøberen, at tale meget mere end du lytter, 
at kritisere indkøberen eller virksomheden, at opføre 
sig bedrevidende og udtrykke manglende interesse for 
projektet eller det, indkøberen fortæller.

Hvis indkøberen får et dårligt indtryk af din personlig-
hed, kan du også regne med, at hun vil mangle tillid til, 
at du er den rette konsulent til jobbet. Du demonstre-
rer professionalisme ved at vise interesse for det ind-
køberen siger, om projektet og virksomheden – sørg i 
det hele taget for, at indkøberen føler sig respekteret 
og betydningsfuld. 

Det er dine kompetencer, der fører dig videre til kunde-
samtalen, men derefter er det interesse, empati, dyna-
mik, venlighed og hjælpsomhed, der er afgørende for, 
hvem der bliver valgt til at løse opgaven.

Vær (for)beredt!
Gør ikke den fejl, at tro du skal til en almindelig 
ansættelsessamtale.

Indkøberen forventer mere af dig - meget mere - end 
en normal arbejdsgiver vil gøre i forhold til en fastansat 
medarbejder, og du bliver også betalt derefter. 

For at overbevise indkøberen om, at du rent faktisk 
kan løse opgaven effektivt, er det en stor fordel at for-
berede sig grundigt inden interviewet, og på forhånd 
vide, hvad dine styrker er og hvilke tidligere projekter, 
du har arbejdet med, der ville være relevante at for-
tælle om. 

Beslut på forhånd hvad du vil fortælle om, og hvordan 
du vil svare på forskellige spørgsmål.

Husk desuden at fokusere på dine styrker og lad være 
med at bruge mere tid og fokus end nødvendigt på de 
områder, hvor du måske er mindre stærk.

 Forberedelsen kan omfatte:

 + At læse dit CV og opgavebeskrivelsen – igen! Det 
er vigtigt, at du kender dine egne kompetencer til 
bunds og er klar til at give konkrete eksempler på det, 
du har skrevet i dit CV.

 + At skaffe dig viden om virksomheden. Læs for 
eksempel virksomhedens hjemmeside grundigt, så du 
får kendskab til dens produkter, organisationsstruktur, 
problemstillinger, størrelse, etc. 

 + At tænke over, hvilket indtryk du gerne vil efterlade, 
og hvordan du opnår det. Skriv eventuelt en disposi-
tion for, hvad du gerne vil nå at sige i løbet af samtalen. 
Dispositionen kan med fordel indeholde:

Et kort overblik over dine (for det specifikke projekt) 
relevante arbejdserfaringer

Dine faglige kompetencer

Dine resultater

Dine personlige kompetencer

Indkøberen har generelt en række spørgsmål, som 
hun vil stille dig for at få indblik i, hvem du er, og om du 
vil kunne løfte opgaven.

Selvfølgelig har du ikke mulighed for at kende spørgs-
målene på forhånd, men du kan godt regne med, at 
langt de fleste indkøbere vil være mest interesserede 
i at høre om dine faglige kompetencer og erfaringer 
frem for, om du bedst kan lide vandreture i skoven eller 
at læse filosofiske bøger foran pejsen. 

Indkøberen vil typisk gerne høre om konkrete pro-
jekter, du har været med til, hvor du skulle anvende 

Du er kommet igennem nåleøjet. Kunden har kigget på dit CV og 
kan se, at du besidder de ønskede kompetencer og har indkaldt 
dig til et interview – men hvordan klarer du samtalen uden at virke 
hverken arrogant eller underdanig? Hvad skal der til for at klare et 
kundeinterview med bravur?
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Tilmelding 

nødvendig!

NyE MEDARBEJDERE FORUMAFTEN

Ulla Fersling
Den 1. juli 2008 kunne vi med stor glæde byde velkommen  
til vores nye interne personalechef, Ulla Fersling, hvis  
fornemste ansvar fremover vil være ansættelse af nyt perso-
nale samt varetagelse af og omsorg for det interne personale. 

Derudover vil Ulla hjælpe til med konsulentmøder og  
assistere HR Afdelingen med at udfærdige CV’er. 

Velkommen til endnu en forumaften hos proData Consult, denne 
gang med råd og vejledning om revision og skatteregler for 
freelancekonsulenter.

Vi kommer til at høre om forskellige vigtige emner inden for områderne 
beskatning og regnskab, bl.a.:

 + Etablering af firma: Forholdet mellem personligt ejet firma kontra Aps eller A/S

 + Firma i udlandet

 + Fradragsregler og fradragsmuligheder.

 + Personbeskatning vs. firmabeskatning.

 + Krav til den løbende revision.

 + Beskatning af arbejde i udlandet.

Man er desuden velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Den sidste 
del af arrangementet vil bestå af en spørgerunde, hvor du kan spørge vores 
revisor om alt inden for freelanceområdet. Du er velkommen til at sende 
spørgsmål ind, som du mener kan have en generel interesse i forhold til oven-
nævnte område. 

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid mad undervejs. 
Arrangementet er gratis og foregår her på adressen.
Vi glæder os til at se dig! 

17.00-18.30:

18.30-19.00:

19.00-20.00:

Torsdag d. 30/10 kl.17:00 - 20:00
ProData Consult København
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre 
Tlf.: 43 43 11 71
send svar til Allan Larsen:  
al@prodata.dk

En aften i selskab med vores revisor!

Jan Wolff
Den 1. september 2008 blev vi beriget med endnu en salgs-
konsulent, nemlig Jan Wolff, som fremover vil være med 
til at skaffe spændende opgaver til de danske freelance 
IT-konsulenter. 

Præsentation og indlæg ved Søren Piilgaard 
Henschel, statsaut. revisior

Spisning

Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

Tilmelding nødvendig.  
Send svar til Allan Larsen: al@prodata.dk  

Onsdag d. 5/11 kl.17:00 - 20:00
Prodata Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.
Tlf.: 43 43 11 71
send svar til heidi Andersen:  
ha@prodata.dk

Vidste du om honningbier:

Det kræver 25 flyvninger at hjembringe et gram honning. En bi må 
altså afsted 11.250 gange for at fylde et normalt honningglas med 450 
gram.

I et bisamfund findes der op mod 80.000 bier i højsommeren, mens et bo 
med humlebier sjældent når over et par hundrede individer. 

Honningbien er suverænt den vigtigste bestøver og sikrer 90 procent af 
bestøvningen af den danske natur. En række andre insekter hjælper med 
bestøvningen, men alene honningbiernes antal gør den uovertruffen. 

Værdien af honningbiernes bestøvningsarbejde anslås til 30-50 gange 
større end honningproduktionen. 
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®

- stedet for de tunge drenge…

“At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kval i tet”

ProData Consult 
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre

pLATFORME
.NET
AS/400
CICS
Linux
MVS
OS/2
SunOS
Symbian OS
UNIX (AIX, HP, SUN…)
VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/XP

spROG/VÆRKTøJER
Adobe Air
ASP/ASP.NET/JSP
AXAPTA
C
C#
Cobol
Cool:Gen
Flash
Delphi
Java/J2EE
Oracle Developer
Oracle Designer
Perl
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 

SAP ABAP
SAP R/3
SAS
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual C++ 
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

TEKNOLOGIER
NET
3-Tier 
Client/Server
COM/DCOM/Active X
CORBA
Device drivere (DOS & 
Windows)
Embedded
Extranet
Firewalls
Internet/Intranet (CGI, 
DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, POP3, 
SMTP, 
XML, XSLT…)
J2EE
SharePoint Portal Server
BEA Portal Server
BizTalk Server
Protokoller
(NetBIOS, SNA, TCP/IP, 
X25…)

SOA 
(Service Oriented 
Architecture)
SOAP
Seriel kommunikation
UMTS/3G
WebServices
WAP/WML
Win32
Windows NT/2000/XP 
services

DATABAsER
Access
Adabas
DB/2
Informix
Interbase
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Paradox
Progress
Sybase 

FORRETNINGs- OG 
KONTORsTøTTE- 
AppLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP 

EFTERspURGTE  KOMpETENCER
Kan du selv, eller kender du nogen,  
hører vi meget gerne fra dig på tlf.:  
43 43 11 71. 

ProData Consult er altid på udkig efter 
tunge drenge (m/k) inden for følgende 
områder/kompetencer:

Se alle detaljer på:

www.konsulenter.dk

sÆRLIGT EFTERspURGTE  
KOMpETENCER
Fra ressourceafdelingen meldes det, at 
der næsten konstant er behov for erfarne 
konsulenter i følgende områder:

Cobol
J2EE
PL/1
Testere
Test managere
Test koordinatorer
Tunge projektledere

Telefon: 4343 1171
Mail: info@prodata.dk
www.prodata.dk

ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.

Telefon: 7026 1171
Mail: aarhus@prodata.dk
www.prodata.dk


