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Uanset om du er gammel i gårde som konsulent 
og har lavet mange opgaver for os, eller du lige 
er landet i ProData Consults database, er det 
et godt karrieretræk at tænke over, hvordan du 
bedst opfylder kundernes ønsker. Både i forhold 
til faglig ekspertise og personlige kompetencer. 
Den tunge faglighed leverer du som en af  
ProDatas ekspert IT-konsulenter selvsagt altid. 
Men for mange kunder er de personlige og  
’bløde’ værdier næsten lige så vigtige.

Inde i magasinet finder du artikler, der på  
forskellig vis belyser, hvad der gør kunderne  
tilfredse. Som den relativt nye ProData- 
konsulents erfaringer med en super service- 
minded tilgang, kvalitetsbevidste Saxo Banks 
krav til deres konsulenter og gode råd fra  
forfatteren bag bogen Guerrilla Marketing for  
Consultants, Michael McLaughlin.

Konsulenter på opgaver for ProData Consult  
har tydeligvis forstået, hvordan man leverer varen, 

for her efter sommerferien står vi stærkt. Vi har  
vundet flere udbud med store og nye kunder i 
foråret, og pipelinen for efteråret ser lovende og 
travl ud.

Derfor anbefaler jeg, at du går ind på vores nye 
og stærkt forbedrede CV-site og opdaterer dit  
CV, så det er søgbart og ligger klar, når vi står 
med en opgave. Vi arbejder konstant og målrettet 
på at forbedre dette site. Ambitionen er at have 
det bedste og mest brugervenlige CV-site i bran-
chen. Vi mener i al beskedenhed, at vi er kommet 
langt i at have opfyldt den ambition, som du kan 
læse mere om på side 16-17. 
 
 
 

 
Søren Rode 
Adm. direktør

Sådan leverer man varen  
I KonsulentNyt nr. 30 fokuserer vi på, hvordan man afdækker kundens behov 
– og dermed kan levere varen som konsulent.
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Tankesættet,  
der gør en 

forskel 
Hvordan fremmer en konsulent sin karriere?  

de fleste træffer jobvalg ud fra, Hvad de  
interesserer sig for, og Hvad der er af muligHeder. 

den fremgangsmåde Har projektleder morten  
fenger også benyttet sig af. men samtidig er Han 

faldet over en HemmeligHed, der Har gjort Ham til 
en dygtig og vellidt konsulent Hos kunderne.

Portræt af konsulent Morten Fenger
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”Jeg har fået værktøjer til noget, som man 
ikke umiddelbart tænker over, at man har 
brug for værktøjer til,” fortæller projektleder 
Morten Fenger.  
Han henviser til de kompetencer, han blev 
introduceret for, da han blev tilbudt et job i 
konsulentafdelingen hos et af landets føren-
de revisions- og rådgivningsfirmaer. Men 
først skulle han opdage, at han er den fødte 
projektleder. Det gjorde han på Københavns 
Universitet.
 
fra købenHavns universitet til kpmg  
Efter at være blevet kandidat fra IT-Univer-
sitetet, fik Morten Fenger sit første IT-
relaterede job på Københavns Universitet. 
Han begyndte inden for 
brugeradministration – og 
endte som projektleder 
på implementeringen af 
mange projekter. Her 
opdagede Morten Fenger, 
at han er et projektmen-
neske, der stortrives med 
ansvar og løsningen af 
komplicerede problem-
stillinger. Efter otte år på 
Københavns Universitet blev Morten Fenger 
tilbudt at arbejde med proces- og projekt-
ledelse samt økonomianalyser hos KPMG. 
Det blev et mærkbart skift fra universitetets 
offentlige verden til KPMG’s top-professio-
nelle og salgsfokuserede virkelighed.  
”Hvis du bliver konsulent hos KPMG, er det 
fordi, du har en høj faglig viden og ballast 
inden for dit speciale. Jeg havde implemen-
teret flere store ERP- og produktsystemer, 
så jeg var solidt forankret som projektleder,” 
fortæller Morten Fenger. 
Hos KPMG får alle nye medarbejdere en 
række ekstra kompetencer for at differen-
tiere sig fra konkurrenterne: de får kurser i, 
hvordan man fremstår professionelt.  
”Det var konsulenterne i den afdeling, jeg 
kom ind i, rigtig gode til. For ud over din 
faglighed skal du have det, de kalder et 
Consulting Mindset, der er lige dele men-
neskekendskab, styring af komplekse pro-
blemstillinger og en serviceminded tilgang 
til tingene.” 
 
tHe Consulting mindset 
Sidstnævnte lærte Morten Fenger meget af. 
Han fornemmede, at det var her, han kunne 
gøre en forskel. 
”Det lyder klichéagtigt: Du skal være imø-
dekommende og venlig – det er lidt ligesom 
at være tøjekspedient. Det skal selvfølgelig 
ikke være sådan, at man mister sig selv, 
men det handler om at være løsningsorien-
teret og give kunden med- og modspil.” 
Hos KPMG blev Morten Fenger undervist 
i, hvordan man forbereder og håndterer 

en række faste elementer i kontakten med 
kunderne. Fx det gode møde: hvordan 
man strukturerer, afholder og afslutter et 
møde, og hvordan man indleder en samtale 
ordentligt. Morten Fenger forklarer: 
”Det var ting, jeg ikke vidste, at jeg havde 
brug for kurser i. Men hvis man bruger 
værktøjerne, giver det mere værdi for kun-
den, og det er egentlig så lidt, der skal til.” 
Ifølge Morten Fenger mangler IT-projekter 
generelt projektledere og konsulenter, der er 
gode til at facilitere, proces-styre og hånd-
tere situationer, der af den ene eller anden 
grund er løbet af sporet. Det kan han se, 
når møderne går galt, og konsulenter bliver 
trætte af uprofessionelle kunder. 

”Men konsulenter lever 
jo netop af, at hjælpe 
kunderne med udfor-
dringer, de ikke selv kan 
overkomme. Derfor er 
det vigtigt at kunne læse 
kunden og håndtere 
modstand. Det findes der 
en bunke værktøjer til, og 
de gør virkelig en forskel. 
Man går ind til et møde, 

anerkender udfordringerne og finder nogle 
holdbare løsninger.” 
 
vigtige værktøjer 
Redskaberne, som Morten Fenger fik hos 
KPMG, var ikke en åbenbaring for projekt-
lederen, men de gav ham et professionelt 
skub. 

Morten Fengers gode råd om 
The Consulting Mindset
•	 Hav respekt for kunden. 

•	 Giv altid mere, end du får betaling for. 

•	 Det handler om kunden  
– ikke om dig selv og dit eget ego. 

•	 Det er de menneskelige kvaliteter, der differentierer dig som konsulent i forhold til andre IT-medarbejdere.  De fleste IT-konsulenter er meget selvstændige og  engagerede mennesker, og energi og initiativ betyder utroligt meget. 

•	 Sæt dig ind i og forstå kundens forretning hurtigt.  Kunden forventer, at du kan trække på tidligere er-faringer, så brug din branchespecifikke indgang som baggrundsviden.  

•	 Kunden vurderer dig på dit arbejde  – ikke på det, du siger.  

•	 Lyt til kunden i stedet for at fokusere på dit produkt, dine teorier og dine modeller. 

•	 Stå på mål for kunden. Vær et skridt foran kunden, når  det er nødvendigt, og et skridt bagved, når det ønskes.  Og gå aldrig nogensinde, før tingene virker!

”Jeg var god til at indgå i relationer 
i forvejen, men jeg fik værktøjer til, 
hvordan man opfører sig psykologisk 
i en arbejdssituation – og det er vigti-
gere, end man tror,” fortæller Morten  
Fenger, der tænker meget over, hvor-
dan han kan fremstå professionelt.  
I hans øjne skal man som konsulent 
være behagelig, lige være et skridt 
foran de andre og levere til tiden. 
Hvis man gør det godt, får man et 
godt ry – og så bliver man forhå-
bentlig anbefalet til nye projekter. 
Men det er ikke kun redskaberne 
fra KPMG, der sørger for, at Morten 
Fenger får en god evaluering hos 
den kunde, han er hos nu.  
Refleksion er mindst lige så vigtig. 
”Jeg reflekterer meget for at blive en 
bedre projektleder. Som konsulent 
er du nødt til løbende at evaluere 
dig selv, og jeg har gjort det til en 
vane at bruge et par minutter på 
at evaluere min præstation efter, at 
jeg har gennemført en aktivitet.  
På den måde får jeg løbende 
justeret mine metoder, værktøjer 
og faglighed”. 
 
springet til freelanCe 
Egentlig har Morten Fenger altid 
haft den indstilling, at freelance-
livet var for usikkert. Men i løbet af 
sine fire år hos KPMG fandt han 
ud af, at han ville prøve at stå på 
egne ben som konsulent. På en 
opgave hos Danske Bank mødte 
han flere freelancekonsulenter, 
som han forhørte sig hos for 
at blive klogere på kravene til 
freelancelivet. 
”Jeg havde brug for at vide, hvor 
niveauet lå, og jeg mente, at jeg 
godt kunne måle mig med dem. 
Og så sprang jeg ud i det,” fortæller Morten 
Fenger, der kastede sig ud i freelancelivet 
sidste år, da han gennem ProData Consult 
fik tilbudt en opgave hos en stor offentlig 
kunde. Her er han delprojektleder på et 
ERP-projekt, hvor han blandt andet har 
ansvar for hele forandringslinjen.  
”Det er et meget spændende projekt: Det 
er bredt og rammer mange mennesker på 
forskellige måder. Man kan sige, at ERP er 
dna’et for hele virksomheden. Samtidig er 
det en opgave med stor volumen og meget 
koordinering, og jeg er så heldig at have en 
garvet rotte siddende over mig som projekt-
chef, der gerne deler ud af sin viden.” 

sammenfald af tilfældigHeder 
Hvis Morten Fenger havde været mere 
struktureret og havde planlagt sin karriere, 

Enterprise resource planning  
– eller ERP – er betegnelsen for 
en integreret virksomhedssoft-
ware, der håndterer størstede-
len af virksomhedens funktionel-
le områder. Eksempelvis hjælper 
ERP med til ordrebehandling for 
hele virksomheden set som ét i 
stedet for separate stykker  
software i hver afdeling.  
ERP bygger oftest på én  
fælles database for hele  
virksomheden.
Kilde: Wikipedia

Morten Fengers  
opgave lige nu  

Projektet, der skal implemente-
res for en stor offentlig kunde, er 
et ERP-system, et økonomi- og 
HR-system, der påvirker 20.000 

menneskers hverdag. Morten 
Fenger er delprojektleder for  
forandringsdelen, kvalitets- 
ansvarlig for leverancen og  

projektleder for teknik.  
Derudover står han for at få 
infrastrukturen på plads og 
koordinere og kommunikere 

uddannelse for de  
involverede ansatte.  

ville han gerne have været leder, før han 
blev konsulent, for at lære at håndtere 
mennesker. Men de første mange år af sit 
arbejdsliv traf Morten Fenger sine karriere-
valg ud fra, hvor han syntes, det var sjovt 
at være. 
”Min karriere er et sammenfald af tilfæl-
digheder, men samtidig har jeg søgt i den 
retning, hvor jeg befinder mig nu og hele 
tiden valgt et nyt trin, der gav lidt flere ud-
fordringer end det forrige. Det skete i skiftet 
fra Københavns Universitet til KPMG – og 
igen fra KPMG til mit nuværende projekt, 
hvor jeg står på egne ben.”  
Projektlederen er dog mere bevidst om sine 
karrierevalg i dag. Han har afgjort med sig 
selv, at han vil tage trinnet op til den kom-
mercielle projektleders stol, når muligheden 
byder sig.

”Konsulenter lever jo netop 
af, at hjælpe kunderne med 
udfordringer, de ikke selv 
kan overkomme. Derfor er 
det vigtigt at kunne læse 
kunden ...”
Morten Fenger

Navn: Morten Fenger 
Alder: 38 
Uddannelse: Kandidat i IT fra  
 IT-Universitetet  
 (MSc) 
Titel: Projektleder,  
  forandringsleder 
Projekt lige nu: Region Sjælland 
 
Freelancer siden: April 2011

Blå bog
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tielt fejlfrit projekt blev afsporet, 
fordi kundens folk ikke var kørt 
i stilling – og fordi konsulentens 
team overså det.

Kunder modsætter sig det 
måske, hvis nogen forsøger at 
stoppe produktionen. Men de 
værdsætter ærlige konsulen-
ter og objektive udtalelser om 
sandsynligheden for succes 
– især hvis prognoserne viser 
sig at være korrekte. Kunden 
vil altid sætte pris på den kon-
sulent, som kender svaret på 
spørgsmålet: “Er vi parate?”

reelle Hensigter  
Kunderne værdsætter, når din 
primære interesse er at opfylde 
deres mål og ikke at opbygge 
din egen virksomhed. Vis dem, 
at du har reelle hensigter. Hold 
fokus på, hvordan og hvornår 
du planlægger at afslutte et 

projekt. Måske vil du opleve, 
at denne tilgang fører til mere 
arbejde end alle dine bestræ-
belser på at sælge opfølgende 
projekter. 
Jeg foreslår ikke, at du går i 
dvale. En af dine roller er at 
hjælpe kunder med at finde mu-

ligheder, der kan forbedre deres 
virksomheder. Men nogle gange 
er tilbageholdenhed bedre end 
at skubbe på. Og den bedste 
måde at tiltrække en god kunde 
på er at forberede, hvordan og 
hvornår du forlader scenen.

gennem mine år som  
konsulent Har jeg spurgt 
kunderne, Hvad de mener, der 
skal til for at få et effektivt 
kunde-konsulent-samarbejde 
op at køre. visse nøgleord 
dukker op igen og igen på 
tværs af branCHer, projekt-
typer og kundens plaCering i 
virksomHedens Hierarki.

Når først en kunde har hyret en 
konsulent, sker der en tydelig 
holdningsændring. Kundens 
formodninger om, hvordan 
det bliver at arbejde sammen 
med konsulenten, ændrer sig 
til forventninger. Dette er en 
gennemgående pointe, som 
mange kunder understreger: De 
ønsker, at konsulenterne forstår 
og indfrier deres forventninger. 
Selvom nogle konsulenter stræ-
ber efter at overstige forventnin-
gerne, bliver de fleste kunder, 
jeg har mødt, begejstrede, blot 
et projekt går efter planen. Kun-
dens primære forventning er, 
at du afslutter arbejdet til tiden, 
inden for budgettet og med 
minimale afbrydelser. De fleste 
kunder værdsætter også kon-
sulenter, der tror på virksomhe-
dens fremtid og ikke overrasker 
dem med dårlige nyheder i 
sidste øjeblik. Kundens tilfreds-
hed vokser, når konsulenterne 
anvender deres evner til at løse 
det aktuelle problem og samti-
dig hjælper klientens team med 
at forbedre sin egen kapacitet.

pas på standardværktøjer 
Kunder udtrykker en naturlig 
skepsis over for hyldevare-løs-
ninger, og det er ikke svært at 
forstå hvorfor. Konsulenter for-
søger ofte at differentiere sig på 
markedet ved at falbyde et miks 
af deres ekspertise og stan-
dardværktøjer for at gennem-
føre projekter. Kunder sætter 
pris på den hastighed og effek-
tivitet, standardiseret rådgivning 
repræsenterer, 
men de vil 
gerne have dig 
til at udnytte 
værktøjerne 
snarere end at 
bruge dem som 
krykker.

Det samme princip gælder for 
konsulentens viden. Kunderne 
værdsætter konsulenter med en 
ekspertviden, der frigør – frem 
for stækker – deres tanke-
virksomhed. Du vil opdage, at 
kunder vælger konsulenter, der 
løser problemer inden for ram-
merne af, hvad de har set før  
– i stedet for bare slavisk at 
gentage den løsning, der funge-
rede sidste gang.  

Et eksempel: En konsulent  
udviklede et performance  
management-system ved hjælp 
af en standardmodel, der var 
blevet udviklet til kundens bran-
che. Det var først efter, at pro-
grammeringen var afsluttet, at 

projektteamet indså deres fatale 
fejl: Programmet var ikke i stand 
til at samle en bestemt type 
vigtig data, som virksomhedens 
ledere anvendte dagligt. 

Det er nemt at blive forblændet 
af sin egen ekspertise og falde 
i ’95 procents-fælden’: Ved at 
stole på en løsning, der matcher 
de fleste udfordringer, risikerer 
man at begrænse et projekts 

succes – og 
skade forholdet 
til kunden. I 
kundens øjne er 
95 procent rig-
tigt ikke bedre 
end at være helt 
forkert på den.

Validér derfor 
dine diagnoser, før du foreslår 
løsninger. Og inddrag kunden i 
et projekts indledende fase, så 
dine observationer er på linje 
med kundens virkelighed.

klar, parat, stop 
Hos Toyota har nogle af de 
ansatte tilladelse til at stoppe 
produktionen på stedet, hvis de 
opdager et problem. På samme 
måde ønsker kunderne også, 
at deres konsulenter stopper 
’produktionen’ på stedet, hvis 
de opdager en fejl. Og de værd-
sætter en konsulent, der tør tale 
lige ud af posen om, hvordan 
projektet forløber. Til gengæld 
klager kunder over konsulenter, 

der undlader at varsle dem, når 
noget ikke fungerer. Kunderne 
erkender, at deres perspektiv 
bliver mudret af optimistiske 
rapporter fra ansatte eller en 
generel mangel på viden om, 
hvilke ressourcer et projekt 
kræver. En af årsagerne til at de 
hyrer os, er netop for at sørge 
for, at alle melder ud, hvis der er 
problemer. 
Engang blev jeg bedt om at 
se på, hvordan et kommende 
projekt kunne gennemføres hos 
en kunde. Det viste sig snart, at 
kundens team ikke var klar til at 
påbegynde projektet – så vi an-
befalede dem at vente. Kunden 
roste vores team for at anbefale 
en udsættelse, selvom det be-
tød, at vi ikke fik opgaven.

Ud over at bedømme de ind-
ledende forberedelser skal du 
også løbende revurdere kun-
dens situation. Eksempel: Et 
projektteam forsømte at tjekke 
en gruppe lagerfolks viden 
forud for gennemførelsen af 
en ny proces til at ekspedere 
ordrer. Teamet begrundede det 
med, at tidligere uddannelse 
havde været tilstrækkeligt til 
at ruste de ansatte til den nye 
proces. Desværre var dette ikke 
tilfældet. Da kunden tog den 
nye proces i brug, faldt lager-
folkenes arbejdsgange fra hin-
anden. Resultatet var tre ugers 
fejlekspederede ordrer og et 
fald i serviceniveauet. Et poten-

”I kundens øjne er 95 
procent rigtigt ikke 
bedre end at være 
helt forkert på den.”
Michael W. McLaughlin

Af Michael W. McLaughlin, direktør og ejer, MindShare Consulting

@ sKriv til redaKtioNeN 
Har du oplevelser og erfaringer 
med kundernes ønsker, som du 
ønsker at dele med andre konsu-
lenter, hører vi meget gerne fra 
dig. Skriv til redaktøren:  
tinalee@prodata.dk.

Om Michael W. McLaughlin 
Michael har over tyve års konsulenterfaring og er tidligere part-
ner hos Deloitte Consulting, et af verdens største konsulent-
huse, hvor han tilbragte mere end to årtier med marketing samt 
salg og levering af tjenesteydelser til kunder. 

Han er forfatter til flere bøger, bl.a. Guerrilla Marketing for 
Consultants, som omhandler marketing, salg, prissætning og 
kunderelationsstyring (CRM). I dag er han direktør i sin egen 
virksomhed, MindShare Consulting, som specialiserer sig i at 
hjælpe servicevirksomheder med at optimere deres forretning.

http://www.mwmclaughlin.com/

Hvordan kunden 
forklarede det

Hvordan projektlederen 
forstod det

Hvordan analytikeren 
designede det

Hvordan programmøren 
kodede det

Hvordan forretnings-
konsulenten beskrev det

Hvordan projektet blev
dokumenteret Hvad driften installerede Hvad kunden betalte

Hvordan det blev 
supporteret

Hvad kunden egentlig 
havde brug for

Om et projektsamarbejde bliver 
en succes afhænger af klar kom-
munikation – men det er ofte let-
tere sagt end gjort. Her illustreret 
på et ProData Consult-postkort.

Hvad kunderne  
efterspørger
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stacie m. kartes, seniorprojektleder i saxo bank, 
er en svær chef at behage, da hun er vant til 
ekstremt konkurrencedygtige og højtydende kon-
sulenter i usa. vi spurgte den høje amerikaner, 
hvad en konsulent skal gøre for at få foden inden 
for i saxo banks luftige hovedkvarter i Hellerup.

Interview med Stacie M. Kartes,  
seniorprojektleder, Commercial Marketing IT, Saxo Bank

KuN plads til de bedste

Fotoserie: Fotograf Anders D
ebel
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Når det handler om Stacie Kartes’ fokus-
område – CRM – kræver hun mere af sine 
konsulenter end den gennemsnitlige kunde.
Saxo Banks Microsoft CRM-løsning er  
kompliceret, så hendes konsulenter skal 
være meget erfarne og godt inde i .Net 
og Microsoft. ProData Consult har ifølge 
seniorprojektlederen brugt meget tid på at 
hjælpe hendes afdeling med detektivarbej-
det, fordi den kombination af kompetencer 
kan være svær at finde. Men før Stacie 
Kartes ringer til ProData, identificerer hun 
sammen med de involverede projektledere 
og den ledende udvikler de roller, der er 
nødvendige for at udføre et kommende 
projekt. Hvis behovet er en specifik færdig-
hed, bliver en af de tekniske eksperter også 
involveret. Stacie Kartes fortæller:

“I min gruppe, der er teknisk tungere end de 
andre, afholder vi en indledende samtale for 
at få en fornemmelse af, hvem den poten-
tielle konsulent er, om han eller hun har 
den motivation, vi søger, og om de passer 
ind i teamet. Nogle gange er det bare en 
telefonsamtale med den ledende udvikler 
eller projektleder.”
Derefter står der 1-2 timers teknisk samtale 
på menuen, hvor konsulenten bliver udsat 
for en række øvelser og problemstillinger.
“At løse problemer foran tre andre menne-
sker kan være meget stressende, og en del 
af konsulenterne kan ikke performe i den 
situation. Det er virkelig interessant at se, 
hvordan folk reagerer, for i min afdeling  
skal man kunne håndtere stress,” siger 
Stacie Kartes.

allerede  

i en tidlig alder vidste 

Stacie Kartes, at hun ville 

gå IT-vejen. Mens hendes 

barndomsvenner i North 

Dakota spillede videospil, 

sad hun hjemme på gården 

og fandt på små program-

mer og katalogiserede 

familiens køer i regneark. 

Siden har hendes karriere-

valg ført hende til Danmark, 

hvor hun i dag leder 33 

konsulenter i afdelingen 

Commercial Marketing IT i 

Saxo Bank. 

KonsulentNyt satte Stacie 

Kartes stævne en eftermid-

dag i juli for at høre mere 

om, hvad en konsulent skal 

være lavet af for at blive 

ansat hos Saxo Bank.

ny model en suCCes 
Interviewprocessen kom på plads sidste 
år, da Stacie Kartes pludselig skulle finde 
23 nye konsulenter. Tidligere havde hendes 
afdeling kun haft en eller to konsulenter ad 
gangen. Ansættelsesfesten betød, at  
Saxo Bank skulle være ekstra skarpe i for-
hold til at interviewe og udvælge kandidater. 
Stacie Kartes forklarer:
“Projektet havde en stram deadline, så vi 
havde brug for at sikre, at vi fandt de rette 
kandidater i første hug. Derfor valgte vi en 
interviewmodel, hvor konsulenterne blev 
placeret i en stress-situation.”
Selvom Stacie Kartes nu skulle få et ‘stille 
og roligt’ projekt, som hun kalder det, vil 
hun ikke ansætte folk ud fra den tidligere, 
lidt blidere tilgang. Stresstesten er meget 

afslørende, og samtidig øger den nye model 
antallet af gode match. 
“For seks år siden blev folk ansat, fordi de 
var til rådighed og så ok ud på papiret. Men 
én ud af fire var et dårligt match. Det tal har 
vi nu reduceret til én ud af 15 konsulenter.”

kan spotte et ringe matCH
Seniorprojektlederen kan ikke se på en  
konsulent, om han er det perfekte match. 
Men hun kan se, hvis han ikke er det:
“Nogle gange er det personligheden.  
Der er folk inden for det tekniske område  
– vi kalder dem alfa-udviklere – som er dybt 
forelskede i deres egne ideer. De er dygtige, 
men de vil ikke kunne finde sig til rette i 
vores team.”
Bare ved at tale med folk i telefonen kan 

hun som regel sige inden for 10 minut-
ter, om de ved, hvad de taler om. Et andet 
advarselstegn er CV’er proppet med uddan-
nelser og certificeringer, hvilket ofte dækker 
over utilstrækkelige erfaringer.  
“Mange af denne type konsulenter tror, de 
ved mere, end de gør. De passer heller ikke 
ind i vores team,” siger Stacie Kartes.
Men hvad Saxo Bank grundlæggende er 
på udkig efter – og hvad det hele handler 
om – er teknisk ekspertise. Hvis der ikke er 
noget at udsætte på en konsulents faglige 
kunnen, lader firmaet ikke personligheden 
komme i vejen – medmindre der er tale om 
alvorlige personlighedsproblemer. 

ingen råberi
Der er ikke en bunke regler, som konsu-

Stacie Kartes om jobsamtaler:  
”Du skal vide, hvad du taler 
om, og hvis du ikke gør, 
så indrøm det. Vi graver 
for at se, hvor god du er, 
og skubber på, til du ikke 
længere kan svare, fordi vi 
ønsker at vide præcis, hvor 
du befinder dig. Det er 
bedre at sige sandheden, 
hvis du ikke er sikker på 
svaret. Hvis du finder på 
noget at sige, vil det bare 
få dig til at fremstå dum.”
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lenter hos Saxo Bank skal følge – kun 
generelle retningslinjer som at give besked 
før den næstkommende to-ugers plan, 
hvis man er væk fra kontoret, rammer for 
arbejdstid m.m. Men generelt stoler banken 
på konsulenternes professionalisme.
“Jeg havde en konsulent ovenpå, der råbte 
ad nogen i et andet team. Det er ikke ac-
ceptabelt. Selvfølgelig sætter vi pris på 
engagementet, han er tydeligvis dybt invol-
veret i projektet, men vi ønsker samtidig en 
professionel adfærd,” siger Stacie Kartes.
Saxo Bank betaler konsulenterne pr. time 
og forventer en vis mængde timer pr. pro-
jekt, derfor kræver banken vedholdenhed 
og hurtighed. Stacie Kartes ønsker ikke at 
gå forbi en konsulents skrivebord og se, at 
han sidder og tjekker både, der er til salg på 

dba.dk. Men hun forstår samtidig, at alle har 
brug for en pause. Det er, når en konsulent 
ikke leverer, kommer sent eller går tidligt 
– og stadig afkræver hende løn for en hel 
arbejdsdag, at hun begynder at undre sig. 
Adspurgt om hun har oplevet dette, svarer 
hun med et lille grin:
“Ja, men de konsulenter er ikke længere 
hos os.” 

det dårlige eksempel
Stacie Kartes’ erfaring viser, at motivation er 
nøglen til den gode konsulentpræstation.  
På et tidspunkt havde hun en meget erfaren 
– og meget dyr – CRM-konsulent ansat. 
Han var ikke glad for det arbejde, Saxo 
Bank havde sat ham til. Og fordi han ikke 
var engageret, tog opgaverne lang tid for 

ham, de blev ikke løst optimalt, og de var 
ikke af særlig høj kvalitet. Projektlederen 
mødtes jævnligt med konsulenten, og hans 
account manager blev også involveret for at 
løse problemet. Sidstnævnte var naturligvis 
interesseret i, at konsulenten fortsatte på 
projektet.
“Vi havde virkelig brug for, at fyren leverede 
varen, men vi ville ikke fortsat investere i 
det konsulenthus, han kom fra, hvis deres 
konsulenter ikke kunne performe,” fortæller 
Stacie Kartes.
Saxo Bank arbejdede med CRM-konsu-
lenten i fem måneder, men samarbejdet 
fungerede ikke.  
“Han forsøgte at stille sit konsulenthus til-
freds ved at blive, men han var ikke glad, og 
han gjorde tydeligvis ikke os glade.”

den ekstraordinære konsulent
Der er dog en anden konsulent, der har 
gjort Stacie Kartes glad. ProData-konsulent 
Thomas Hilbert Madsen. Han er teknisk 
dygtig, men det er ikke derfor, at han er 
exceptionel i Stacie Kartes’ øjne:
“Hans personlighed er bare fænomenal. 
Han er villig til at lære hvad som helst. Hvis 
jeg beder ham om at se på noget, siger 
han: ‘Ja, selvfølgelig’. Han identificerer 
problemer og siger: ‘Det er forkert, skal jeg 
rette det?’ Han tager ansvar, er meget sam-
vittighedsfuld, meget pålidelig, producerer 
støt, og så har han en stabil personlighed. 
Bliver folk ophidsede, gyder han olie på 
vandene – og han kommer godt ud af det 
med alle. Kort sagt en virkelig fantastisk 
konsulent!”

en aggressiv ledelsesstil 
Men ikke alle konsulenter performer som 
Thomas Hilbert Madsen, og det har Stacie 
Kartes tidligere været hurtig til at påpege. 
Da hun kom til Danmark for fem år siden, 
blev hun nødt til at til-
passe sin ledelsesstil 
til danske forhold.
“Jeg er meget mere 
aggressiv. I USA har 
vi en tendens til at 
differentiere. Hvis 
du udmærker dig, 
anerkender jeg det, 
hvis du ikke udmær-
ker dig, fortæller jeg 
dig, hvad jeg ikke er 
tilfreds med. Ikke alle mennesker kan hånd-
tere den tilgang,” siger Stacie Kartes.
Kulturforskellen kom især til udtryk, første 
gang hun var ansvarlig for bonusser i 
Danmark:
“Jeg fortalte ledelsen min beslutning: Disse 
folk leverer varen, de skal have en større 
bonus. Denne gruppe er midt i mellem, de 
får en mindre bonus. De sidste har dårlige 
resultater, de skal ikke have bonus. Ledel-
sens besked var, at det kunne jeg ikke – alle 
skulle have noget. Jeg tænkte: Really?!” 
siger Stacie Kartes med et grin.

danske kontra  
amerikanske konsulenter
Det er dog ikke kun ledere, der gør tingene 
anderledes i USA. Amerikanske konsulenter 
springer fra job til job og har ingen proble-
mer med at smække med dørene, hvis en 
ansættelse går galt. I Danmark har konsu-
lenter langt mere investeret i virksomheden. 
En omstændighed, Stacie Kartes fremhæ-
ver, da hun bliver spurgt om forskelle mel-
lem amerikanske og danske konsulenter.
“Konsulentbranchen er relativt lille i Dan-
mark, så her brænder man ikke alle broer, 
når man er færdig med et projekt. Selv 

konsulenter, der har været meget utilfredse 
i tidligere ansættelser, taler ikke dårligt om 
deres arbejdsgiver på samme måde, som 
amerikanske konsulenter ville gøre det. I 
den forstand er danskerne meget loyale.”
Til gengæld er danske konsulenter langt 
mere tilbagelænede. I USA ville en konsu-
lent knokle igennem til midnat hver dag, få 
arbejdet gjort og haste videre. Her ligner 
danske konsulenter ifølge Stacie Kartes 
mere de fastansatte medarbejdere.
“De har et job, de ved, hvad der skal gøres, 
og de er effektive – men de kører ikke sig 
selv særligt hårdt. Hvilket også er en god 
ting – man skal have balance i sit liv.”

exit-interviewet
Når en konsulentansættelse er ved at være 
forbi, tager de i Stacie Kartes’ afdeling ofte 
en snak med vedkommende for at give og 
modtage feedback omkring projektforløbet 
og ansættelsen. Exit-interviewet er lærerigt, 
fordi konsulenterne siger ting, når de stop-
per, som de ikke ville have fortalt under 

ansættelsen. Stacie 
Kartes nævner et ek-
sempel fra sidste år, 
hvor hun var nødt til 
at opsige en del kon-
sulenter, da et stort 
projekt nærmede sig 
sin afslutning.
“Vi havde hyret en 
flok CRM-konsu-
lenter for at få nye 
ideer fra dem, men 

vi havde i forvejen en klike af udviklere, der 
kom fra samme firma, og de var vant til at 
gøre tingene på en bestemt måde. Tilbage- 
meldingen fra CRM-konsulenterne var:  
’Vi havde rent faktisk nye idéer, men ingen 
ville lytte til os’.”
Den feedback førte til en del reorganisering 
og til, at aftalen med det konsulenthus, der 
hidtil havde været den primære leverandør 
af CRM-konsulenter, blev ophævet.  
Stacie Kartes siger:
“God feedback bidrager til at give nogle 
gode, generelle input i vores teams og giver 
os en idé om, hvordan vi kan blive bedre.”

et godt råd
Det bedste råd, Stacie Kartes kan give en 
konsulent, er, at han eller hun skal forstå sin 
rolle fuldt ud og gøre arbejdsgiveren klart, 
hvad hans eller hendes forventninger er.
“Bliv ved med at kommunikere med os. Det 
er vigtigt at sikre, at både jeres og vores 
forventninger er afstemt. Jeg forventer, at 
du siger til, hvis noget begynder at ryge af 
sporet – især hvis det er dit engagement. 
Engagement er det vigtigste parameter 
overhovedet, hvis du ønsker at forblive 
motiveret og produktiv.”

“Jeg er meget mere aggressiv.  
I USA har vi en tendens til at  
differentiere. Hvis du udmærker 
dig, anerkender jeg det, hvis du 
ikke udmærker dig, fortæller jeg 
dig, hvad jeg ikke er tilfreds med.”
Stacie M. Kartes

Navn: Stacie M. Kartes 
Alder: 37 
Virksomhed: Saxo Bank 
Titel: Seniorprojektleder

Stacie M. Kartes begyndte som 
udvikler i en virksomhed, der  
skaber regnskabs-software – og 
som senere blev købt af Microsoft.  
Hun strøg videre til databaseadmi-
nistration og projektledelse. I dag er 
hun seniorprojektleder i Saxo Bank 
og arbejder inden for Client  
Management og CRM-systemer. 

Blå bog
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konstruktiv feedback fra flere konsulenter betyder, at vi har presset 
speederen i bund på vores Cv-site. nu er det mere overskueligt at  
opdatere sit Cv – og nye Cv’er bliver lynhurtigt søgbare.

Af HR-chef Claus Schack, ProData Consult

Vi må ofte høre for, at det tager lang tid at 
udfylde og opdatere et standardiseret Pro-
Data-CV. Det har vi nu taget konsekvensen 
af, og vi har givet vores CV-site en grundig 
overhaling. Vi har stadig brug for præcise 
informationer for at kunne matche den rette 
konsulent med det rette projekt, men vi har 
gjort det hurtigere og mere brugervenligt at 
opdatere og oprette profiler. 

Hvis der stadig skulle være en konsulent eller 
tre, som synes, at det tager for lang tid at 
udfylde et ProData-CV, så husk på, at vi gør 
det for at beskytte både konsulenter og kun-
der mod misforståelser og fejlkommunikation 
– og for hurtigt at skabe de bedste match. 
 
Se ændringerne på  
www.konsulenter.dk/cv

TopTuneT cv-sITe

De primære ændringer på CV-sitet:  
 

 overskuelig statusbar  
 

 langt Hurtigere tilmelding 
 

 preview af dit prodata-Cv 
 

 simplere forside

     overskuelig statusbar  
En ny, altid synlig statusbar giver et langt 
bedre overblik over din status på CV-sitet. 
Samtidig har vi delt CV-processen op i tre 
overskuelige trin med hver deres mål. Den 
tredelte statusbar giver et hurtigt overblik 
over, hvad manglende data betyder for din 
ProData-profil.  
De tre områder har overskrifterne: 
1. Profil søgbar i system 
2. CV’et klar til kunder 
3. Yderligere data (valgfrit) 
 
Samtidig viser stjerner, hvor langt du er i 
processen. Røde stjerner indikerer, at data 
mangler, og grønne stjerner betyder, at data 
er udfyldt.

     langt Hurtigere tilmelding  
Når nye konsulenter tilmelder sig, ser de kun 
den indledende del af CV-processen: “Profil 
søgbar i system”. Det er i første omgang kun 
nødvendigt at udfylde dette trin, da de vigtig-
ste informationer findes her – informationer, 
der betyder, at vores ressourceafdeling kan 
finde din profil i databasen. 
Herefter kan du enten vælge at fortsætte 
med trin 2 for at lave et fuldt ProData-CV  
eller vende tilbage på et andet tidspunkt,  
hvor du har bedre tid.

     simplere forside  
Vi har gjort velkomstsiden meget simplere. 
Nu får du kun følgende informationer: 

•	Om vi betragter dig som aktivt søgende efter 
freelancearbejde

•	Om dit CV er færdigt

•	Om dit CV kræver opmærksomhed

Et klik på ’Gå til Teknisk CV’ vil enten føre dig 
til siden med vores opdaterings-wizard, hvis 
dit CV trænger til opdatering, eller til næste 
del af dit ProData-CV, hvis du ikke har færdig-
gjort alle trin. 

     preview af prodata-Cv’et 
Mange konsulenter har efterlyst en preview-
funktion. Derfor har vi nu sørget for, at du kan 
se et preview af det endelige ProData-CV 
såvel som dit eget uploadede CV. Det sker på 
siden “CV Status & Opdatering”. Her finder du 
også vores opdaterings-wizard. 

Nyhed  
Forbedret 
CV-site!
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Vi er vant til at læse og skrive fra venstre mod højre, men i den arabiske del af  
verden skriver og læser man derimod fra højre mod venstre. Så når en virksomhed 
ønsker at internationalisere sine hjemmesider og lave en højre-venstre sprogversion, fx 
arabisk, hebraisk eller persisk, skal alt på siderne vendes om. Denne udfordring blev 
taget op af en stor asiatisk elektronikvirksomhed – og som webdesigner blev  
Matthias H. Risse hyret til at hjælpe med processen. Matthias Risse skaber bruger-
grænseflader og befinder sig i snitfladen mellem funktionalitet, design og brugervenlig-
hed. Hans job er at få ting til både at føles rare og se godt ud – og at rådgive sit team.

Projektet gik ud på at skabe et nyt globalt website for kunden. Flere sprog indgik i 
internationaliseringen, men arabisk var det sværeste at arbejde med. Matthias Risse 
erstattede en anden senior-frontend-designer, der forlod projektet tre måneder før 
release, så han måtte finde sig til rette i et allerede integreret team. Matthias siger: 
“Arabisk konvertering er ikke hverdagskost, så det var en udfordring at få teamet til 
at holde fokus: Projektet var hektisk, og den arabiske version blev måske nedpriori-
teret nu og da, fordi en del af teamet var optaget af mange andre funktioner.”

Som frontend-udvikler måtte Matthias Risse blandt andet få teamet til at forstå 
vigtigheden af at gøre tingene rigtigt fra starten og give det arabiske site den rigtige 
fornemmelse, fordi: “Hvis det føles forkert, er det dårligt for brandet.”

Teamet flippede alt på siderne til højre mod venstre-sprog – alle 
detaljer i designet fra piletaster til video- og billedgallerier. Et ar-
bejde, der krævede stor opmærksomhed i implementeringen, 
for at det også kom til at se rigtigt ud – så den arabiske bruger 
fik samme gode oplevelse som vestlige brugere. Ikke kun på 
internet-delen, men også på iPhones og tablets. 
“Jeg gik frem og tilbage mellem designere, forretningsfolk og 
tekstforfattere for at få sitet til at fungere. Topkompetente front-
end-konsulenter, der taler arabisk, er svære at finde, så ingen 
i teamet talte arabisk – hvilket gjorde konverteringen endnu 
mere udfordrende og tidskrævende,” fortæller Matthias Risse.

Holdet opfandt et oversættelsesværktøj, der var skræddersyet 
til content management, men det var ikke perfekt, så de var 
stadig nødt til at afsætte tid til at få en arabisk samarbejdspart-
ner til at korrekturlæse de konverterede sider.  
“Oven i hatten havde vi en hård deadline. Nogle arbejdsdage 
blev 10-11 timer lange, men projektledelsen var god, og kon-
verteringen blev helt rigtig. Dermed bliver den næste konverte-
ring til hebraisk sandsynligvis meget enklere.”

Kunden har forlænget Matthias Risses kontrakt to gange,  
siden den arabiske version af hjemmesiden kom på plads.

@ KoNtaKt Hvis du har været ude 
for en spændende problemstilling, 
som kolleger kan lære af, så skriv til  
redaktøren: tinalee@prodata.dk.

Matthias H. Risse, webudvikler/-specialist 

Website på arabisk

sTøRsTemin

udfordring

Kamil Trebunia var seks år 
gammel, da han på sin fars 
kontor så en computer for første 
gang. Omtrent på samme tid 
bestemte han sig for, at han 
ville arbejde med computere, 
når han blev voksen. Da Kamil 
var 12 år gammel, fik han sine 
første programmeringsbøger af 
en onkel, der selv er program-
mør. Samtidig lærte onklen ham 
at skrive programmer. Kamil 
Trebunia fortæller:
“Jeg forstod koder og tænkte  
allerede som en programmør, 
da jeg startede i gymnasiet. 
På det tidspunkt var jeg mest 
interesseret i at skabe vira og 
anden skadelig software, hvilket 
var virkelig barnligt – men den-
gang syntes jeg, det var sjovt.“
På universitetet brugte  
Kamil Trebunia mere tid på at 
programmere end på at læse 
til eksamen, og til sidst forlod 
han helt studiet for at hellige sig 
fjernarbejde med opgaver inden 
for webudvikling og JavaScript.
 
freelanCe-personligHed
Distanceprojekterne blev større 
og større, og Kamil Trebunia 
fortsatte gladelig med at 
arbejde som freelancer. Kun én 
gang har den 27-årige polak 

haft en fast ‘on-site’-stilling – for 
Grono.net, på det tidspunkt 
den største sociale netværks-
udbyder i Polen. I den stilling 
kæmpede han i ni måneder for 
at holde gejsten.
“Men fast arbejde passer bare 
ikke til mig. Jeg er afhængig af 
den spænding, som nye projek-
ter giver,” siger Kamil Trebunia.
 
valgte legetøjs-sproget
Kamil Trebunia har været en 
tung JavaScript-udvikler i otte 
år. Da han begyndte, tilbage 
i 2004, blev JavaScript anset 
for at være et inferiørt legetøjs-
sprog, men Kamil var begejstret 
for den nye teknologi. De senere 
år har der været et boom i Web 
2,0, Ajax og HTML5, som har 
gjort Open Web-teknologier til 
den hurtigst voksende og hur-
tigst skiftende industri – og for 
Kamils vedkommende det mest 
spændende område at være en 
del af. 
“Ruby har et stort fællesskab, 
og JavaScript og HTML5-
relaterede teknologier har også 
fantastiske communities. Derfor 
er det ren sjov at mødes med 
jævnaldrende på forskellige 
konferencer.  Jeg er virkelig 
glad for, at jeg valgte HTML5 

som ’min ting’ – ikke mindst 
fordi teknologien nu modtager 
fortjent anerkendelse.“
 
betalt som en polak
Også Kamil får nu den anerken-
delse, han fortjener. Men sådan 
har det ikke altid været. Tidlige-
re arbejdsgivere, både fra Polen 
og andre lande, lod ham forstå, 
at en programmør fra Polen må 
forvente en lav løn. Men i 2010 
lærte Kamil ProData Consult at 
kende via et job for Nokia – og 
i 2011 fik han sin første opgave 
igennem konsulenthuset. 
“For første gang bliver jeg set 
– og betalt – som en konsulent 
på lige fod med konsulenter fra 
andre lande. Min kontaktperson 
hos ProData behandler mig 
som en professionel samar-
bejdspartner, og jeg føler, at 
jeg kan stole på ham. For mig 
er det en sjælden oplevelse,” 
beretter Kamil Trebunia.
Han er også glad for, at ProData 
Consult ikke spammer ham 
med irrelevante jobtilbud.
“ProData tilbyder mig kun op-
gaver, der rent faktisk passer til 
mine kompetencer.”

Den tidligere virusproducent er 
nu konsulent hos Saxo Bank.

Fra  
virusproducent 
til JavaScript-
udvikler 

Navn: Kamil Trebunia 
Alder: 27 
Nationalitet: Polsk 
 
Arbejdsområder: 
Webudvikler, JavaScript- 
ekspert og Open Web-
entusiast 
 
Erfaring med:  
JavaScript, HTML, CSS, 
Spine, Sencha Ext JS, 
jQuery, PhoneGap, Adobe 
AIR, Linux, Java, Groovy on 
Grails, Python og Django, 
LAMP

Blå bog

da polske kamil trebunia begyndte i 
gymnasiet, var Han allerede en dygtig 
programmør. Han Har arbejdet som 
freelanCekonsulent lige siden, men 
først nu, Hvor Han er på opgave for 
prodata Consult, matCHer lønsedlen 
kamils kompetenCer. 
Portræt af konsulent Kamil Trebunia
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I maj, juni og juli har mere end 330 ProData-konsulenter arbejdet på projekter hos 
kunderne. Heraf er følgende 48 konsulenter begyndt på helt nye opgaver:

KONsULeNTsTARTeR
2. maj 2012 til 1. august 2012

ikke tilgængeligt online ikke tilgængeligt online



vi har spurgt en række konsulenter om deres syn på efteruddannelse.  
generelt mener alle, at det er vigtigt at holde sig opdateret via kilder som 

internettet, netværk, seminarer, workshops, artikler og selvstudie. de færre-
ste mener, at dyre kurser i arbejdstiden er vejen frem, da de samtidig koster 
i tabt arbejdsfortjeneste. Her er et udpluk af de adspurgte konsulenters svar.

  Konsulenter skal 
være med på beatet  

Hvorfor og Hvordan 
Holder du dig opdateret?

”At holde sig opdateret er en forud-
sætning for at være en god konsulent. Man 

skal kunne tale med om mange ting, og derfor 
skal man helst have et minimum af kendskab til 
mange teknologier. Vi arbejder i en verden, som 

bevæger sig i stor fart, og viden, du opnåede for 10 
år siden, er ikke brugbar længere. Derudover er det 
vigtigt at vise, at dit CV og uddannelsesniveau ikke 

står stille, men i stedet for kurser i arbejdstiden 
hælder jeg mere til fag på fx IT-Universitetet. Jeg 

er i gang med en IT-diplomuddannelse, men 
har man brug for mere fleksibilitet, kan 

man tage enkeltfag.”
Thomas Juul, datamatiker

Hvordan Holder  
du dig opdateret? 

”Jeg holder mig opdateret ved 
selvstudie, primært gennem et abon-

nement på Books24x7, og til dels også 
ved oplysninger på nettet. Som tester er 
jeg nødt til at holde mig ajour med udvik-
lingsteknologi for at kunne teste udvik-
lerne bedst muligt – det nytter ikke, at 
jeg holder deres arbejde op imod en 

tankegang fra midt i 90’erne.” 
Morten Thomas, softwaretester

Hvordan 
finder du tid og 

penge til kurser – og  
Hvad får du ud af dem? 

”Jeg har valgt at se uddannelse som 
en del af konsulentlivet og indregner 

derfor kursusomkostninger i mine udgifter. 
Senest har jeg taget PRINCE2 Practitioner 
og ITIL Foundation. Begge var supergode, 
og de har helt klart øget min markedsværdi. 
Jeg får samtidig udviklet mine kompeten-

cer gennem kurser – og så er det sjovt 
at få nyt brændstof til hjernen.”

Pernille Seeberg Friis,  
projektleder

finder du lettere  
arbejde, når du løbende  

efteruddanner dig?
”Jeg tror ikke, at jeg bliver valgt til mine opgaver 

på baggrund af min efteruddannelse, men hvis to 
konsulenter ligger side om side øverst i bunken med 

profiler, ville jeg nok selv vælge den, der til stadighed er 
nysgerrig efter ny viden. Desuden føler jeg, at det kom-

mer mig til gode, når jeg sidder i samtale hos en potentiel 
kunde og allerede dér kan trække ny information op af hat-
ten og præsentere en mulig løsning på deres udfordring. 

Generelt mener jeg, at konsulenter skal være med på 
beatet og opdaterede med de nyeste informationer for 

at kunne bringe nytænkning og kreative, brugbare 
og fremadrettede løsninger til kunden i et kon-
kurrencepræget marked. Disse evner adskil-

ler os fra offshorekonkurrenter.”
Martin Rieva, softwarekonsulent
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konsulenter.dk  
Hvis du er en ’tung’  
IT-konsulent med  
minimum fem års 
erhvervserfaring 
fra IT-branchen, er 
konsulenter.dk din portal.  
På hjemmesiden er det muligt at søge 
opgaver direkte samt at oprette og op-
datere dit CV. Se jobs og flere detaljer på 
konsulenter.dk

Timerapportering på din  
smartphone
 
www.konsulenter.dk/m

Nu kan du som ProData-konsulent  
rapportere dine timer på din  
smartphone: iPhone, Android,  
Windows Phone og Symbian.  

Gå ind på www.konsulenter.dk/m  
– indtast dit brugernavn og din ad-
gangskode til CV-sitet. Siden kan kun 
ses af de konsulenter, der er eller har 
været på kontrakt for ProData Consult. 

Efterspurgte kompetencer  
Kan du selv, eller kender du nogen, der 
kan, hører vi meget gerne fra dig på  
tlf. 43 43 11 71  

ProData Consult er altid på udkig efter 
tunge IT-konsulenter inden for følgende 
områder/kompetencer:

platforme
.NET
AS/400
CICS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN …)
Ubuntu 
VMS
Windows
Windows CE
Windows NT/2000/XP

metoder
CMMI 
GMP
ITIL
LEAN
Multi threading
PRINCE2
Scrum
SixSigma

sprog/værktøjer
ASP
ASP.NET
JSP
AXAPTA
C ++
C#
Cobol
Cool:Gen
Java 
JavaScript
LINQ
NUnit
Oracle Developer
Oracle Designer
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 

QML
SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector/HP Quality 
Center
Visual Basic/VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere 
WordPress 

teknologier
.NET
3-Tier 
AJAX
BizTalk 
Client/Server
Embedded
Internet/Intranet 
(DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, 
POP3, SMTP, XML, 
XHTML ...)
SharePoint 
SilverLight
SOA 
SOAP
TFS
WebServices
WebLogic
WAP/WML
WCF

databaser
Access
Adabas
DB/2
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Progress
Sybase 

forretnings- og  
kontorstøtte-
applikationer
Movex
Papyrus
QTP 

konsulenter.dk på twitter 
Følg med, og se de nyeste opgaver  
fra ProData Consult på:  
http://twitter.com/konsulenterdk. 
På konsulenter.dk kan du også bruge 
vores nye twitterfunktion og tweete 
opgaver til dine followers.

Løbende kvalitetssikring  
nu fuldt implementeret
Kunderne udtrykker tilfredshed med 
ProData Consults nye løbende  
kvalitetssikring af konsulenter.

På det halve år, online-kvalitetssystemet 
er blevet testet hos udvalgte kunder, har 
tilbagemeldingerne været meget positive. 
Kunderne kan nemmere og hurtigere gen-
nemskue performance og match mellem 
den enkelte konsulent og projektet, og 
processen giver dem en langt højere grad 
af tryghed og tilfredshed. 

Det nye kvalitetssystem giver også værdi 
for den enkelte konsulent, der nemmere 
kan leve op til kundernes behov og ønsker 
og dermed opnå gode evalueringer – 
hvilket igen giver flere opgaver. Kundens 
afsluttende evalueringer følger konsulen-
ten, hvilket validerer hans eller hendes 
kompetencer, når der skal løses opgaver 
hos nye kunder.  

Kunderne rater deres konsulenter fra  
1 til 5, hvor 5 er bedst. Lige nu ligger den 
gennemsnitlige tilfredshed på 3,79.

Gælder alle fra den 1. august
Fra den 1. august 2012 implementerer 
ProData Consult online-kvalitetssikrings-
systemet hos alle kunder. Det betyder, 
at kunderne og ProData Consult under 
opgaveforløbet kan kvalitetsbedømme 
konsulenternes performance, kompeten-
cer, ansvarlighed, værditilførsel til projektet 
samt samarbejdsevner.
På den måde kan ProData Consult hurtigt 
justere konsulenternes performance og 
sikre, at de med det samme lever op til 
kundernes krav og behov.

Kundetilfredshed

Større  
hitrate på 
samtaler
 

For et halvt år 
siden fik  
ProData 
Consults ressourceafdeling en opgradering 
både i struktur og manpower. Resultatet 
er, at antallet af succesrige møder mellem 
kunder og konsulenter er fordoblet. 

Før

Nu



– stedet for de tunge IT-konsulenter

Program: 

Kl. 17.00-18.30  Præsentation og indlæg ved 

  Søren Piilgaard, statsaut. revisor

Kl. 18.30-19.00 Spisning

Kl. 19.00-20.00 Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

Invitation til forumaften i Hvidovre

Regnskab, revision &  
skatteregler for konsulenter

@ KoNtaKt Arrangementet er 
gratis, men tilmelding er nødvendig 
til Allan Larsen: al@prodata.dk.

Efterårets første forumaften står i regnskabets tegn.  
Revisor Søren Piilgaard vejleder og giver gode råd om 
revision og skatteregler for freelancekonsulenter.

Søren Piilgaard guider os gennem:

•	Etablering	af	firma:	personligt	ejet	kontra	ApS	eller	A/S

•	Fradragsregler	og	fradragsmuligheder

•	Personbeskatning	vs.	firmabeskatning

•	Tilvalg	af	revisor,	men	fravalg	af	revision

•	Beskatning	af	arbejde	i	udlandet

•	Spørgsmål	og	svar

Vi byder på kaffe, kage og et let måltid undervejs.

torsdag 
den 20. sept.  

kl. 17.00-20.00 
Stamholmen 157 

2650 Hvidovre


