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Efteråret er kommet, om ikke vinteren så er julen 
på vej. Vi har i ProData Consult aldrig haft så 
travlt, som vi har nu; i øjeblikket har vi ca. 200 
konsulenter ude, og mange flere er på vej.

Jeg prøver dagligt at være informeret om så mange af jer som 
muligt, og det er med både stolthed og glæde, at jeg endnu en gang 
kan slå fast med syvtommersøm, at I er professionelle! Kundernes 
udtrykkelige ros, som vi løbende modtager uopfordret, er bevis for 
dette. Jeg er ikke sikker på, at I modtager al den ros, som I fortjener, 
så tag imod den her.

Branchen som helhed har det godt. Men vi har et problem i 
fremtiden: Mangel på kompetent arbejdskraft inden for IT. Begrebet IT 
i dag er så bredt, at man snildt kunne dele det ind i 20-30 fag. Dette 
er de unge ikke informeret om, og derfor er søgningen til de lange og 
mellemlange IT-uddannelser (uanset specialet), alt for lille. Dette vil 
medføre, at arbejdet flyttes ud og sammenholdt med det faktum, at  
IT-branchen er den mest værdiskabende branche, der findes, er det 
et problem, som vi og samfundet skal løse bredt. Derfor har vi i  
IT-Brancheforeningen nedsat et udvalg, som arbejder på flere fronter, 
for at informere de unge i skolerne og gymnasierne om mulighederne 
for, hvad de kan lave og ikke mindst hvem man kan blive.  

De af jer, som kunne tænke sig at informere om jeres  
IT-uddannelse og de roller, I har eller har haft, på et gymnasium i løbet 
af foråret, må meget gerne henvende sig til mig hurtigst muligt:  
hj@prodata.dk. Målet er at slippe af med det billede, en del unge har, 
nemlig at IT-uddannelse er for nørder med Coca Cola og chips. Jeg 
ønsker jer alle god læsning, glædelig jul og et fantastisk 2008!
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Hvad er din rolle hos ATP, og hvilke 
udfordringer møder du i løbet af din 
arbejdsdag?

Jeg er testchef for 32 fastan-
satte og 26 freelancekonsulenter. 
Min hverdag indeholder forskellige 
opgaver, bl.a. personalebehandling, 
og at hjælpe medarbejdere, når der 
opstår flaskehalse eller andet. Men 
den vigtigste opgave er nok at sørge 
for, at vores strategi, fra ATP-IT og 
ned til min sektion, bliver ledt videre 
ud igennem alle de områder jeg har, 
så vi kan realisere vores mål. Vi har 
en målsætning om, at vi vil være en 
af de bedste i landet inden for test in-
den 2010. Vi har sat tommelskruerne 
på, men vi er efterhånden også dem, 
der har flest certificerede testere 
i hele landet. Vi har ambitioner til 
skyerne – så får vi se, om de holder 
– om ikke andet, må vi bare bruge 
nogle flere år på det. 

Er det nemt at formidle strategien 
hele vejen ned?

Nej, det er det ikke! Det kræver 
en del opfølgning og enighed blandt 
medarbejderne. Det gør jeg ved 
at holde sektionsmøder med mine 
medarbejdere hver 14. dag, hvor jeg 
følger op på vores strategis fokus-
områder. Jeg har en strategi, som 
løber helt til 2010, hvor der er lavet 
en handlingsplan for, hvad vi skal 
nå i 2007, 8, 9 og 10. Hver 14. dag 
præsenterer jeg de aktiviteter, jeg 
regner med, at vi skal nå i 2007 og 
siger: “Vi har planlagt det her, og vi er 
nået så og så langt”. Sådan følger jeg 
op på strategien og får kommunikeret 
til medarbejderne, hvor vi er. Det gør 
vi løbende. Men ellers foregår op-
følgningen via mine teamledere eller 
faglige ledere, som sidder ude blandt 
medarbejderne. 

Det vigtigste er, at jeg har lavet 
en overordnet strategi, et ”script” på 
10-20 sider, hvor jeg har formuleret, 
hvad det er vi skal, og så har jeg bedt 
de andre ledere om at lave strategier 
baseret på dette. Hele humlen i det 

TEST  
kræver stolthed 
og disciplin!
Interview med Thomas Axen,
testchef hos ATP

I øjeblikket sidder 24 ProData Consult-
konsulenter hos ATP, hvoraf flertallet  
er testere. Hvorfor er test så vigtigt,  

og hvordan får man synkroniseret stra-
tegi og vidensdeling i en stor organisa-
tion? Det giver ATP’s testchef, Thomas 
Axen, sit bud på og giver gode råd med 
på vejen til alle freelancekonsulenter.

er, at de tænker sig om i forhold til, 
hvad jeg har skrevet og formulerer, 
hvad de tænker på. På den måde 
kan vi synkronisere strategien. Det 
kan jo være, at de ved mere om et 
område eller en situation, og at jeg 
derfor må ændre i noget, som jeg 
har skrevet. Men det vigtigste er, at 
vi får tænkt os om med de her 4-5 
understrategier, sådan at vi alle ved, 
hvor vi er på vej hen. Så kan vi udleve 
dem hver for sig. Jeg går meget op 
i, at alt er dokumenteret, at vi ved, 
hvad vi laver og ikke bare brænder 
pengene af. Så det er bare benhårdt 
planlægningsarbejde.

Hvad med vidensdelen på tværs 
af de forskellige afdelinger? 
Hvordan sikrer du dig, at det hele er 
strømlinet?

Vi har sektionsmøderne, og 
vores underteams holder jo deres 
ugentlige møder. Og så har vi startet 
det, vi kalder en bogklub. Det har 
ikke fungeret så godt i år, fordi der er 

blevet brugt en del penge på tester-
uddannelser til hver medarbejder, og 
det har betydet, at der ikke har været 
budget til, at vi kunne sætte yderli-
gere 2 timer af pr. måned til at sidde 
og læse bøger i bogklubben. Men 
hvis de består deres eksaminer her i 
efteråret, så starter bogklubben igen. 
Vi har testbøger, hvor vi læser et ka-
pitel hver måned. Efterfølgende sæt-
ter vi os ned og diskuterer, om det 
kapitel indeholdt viden, som vi kan 
bruge til noget, og om vi skal ændre 
noget hos os.  På den måde prøver vi 
at gøre os bedre inden for testområ-
det. Hvis det er inden for domænerne 
forsikring og web og sådan noget, 
foregår den løbende forbedring ude 
hos de forskellige teams. En af mine 
fornemmeste opgaver er også at 
sørge for, at vores metodeapparat er 
på plads. Her har jeg en til at sidde 
og køre små interne projekter og op-
timeringer og sørge for, at metoderne 
er dokumenteret. Det er rigtig vigtigt, 
for ellers risikerer man, at folk bare 
selv finder på noget.

Har du nogensinde været ude 
for, at der opstod misforståelser i 
forbindelse med at få kommunikeret 
strategien ned til de forskellige led?

Der kan sagtens opstå misfor-
ståelser. Som regel mellem projekt-
ledere og testledelse. Hvis projekt-
lederne ikke kender disciplinen eller 
ikke har respekt for den, kan vi nemt 
misforstå hinanden. Jeg kommer fra 
Microsoft, hvor der er meget stolthed 
indenfor test. Så det første jeg gjorde, 
da jeg kom til ATP, var at fortælle min 
chef, som forstillede sig, at nogle 
analytikere, der ikke havde så meget 
at lave, skulle teste, at det kunne der 
ikke være tale om. For hvis man ikke 

er tester, så tester man ikke ”bare”. 
Så allerede fra starten sagde jeg fra 
og fik kommunikeret, at ATP skulle 
skabe en kultur, hvor der er stolt-
hed. Test er ikke bare noget “man 
gør”, det er en disciplin. Dem, der er 
kvalificerede, får lov, og hvis de vil ind 
i flokken, så skal de uddannes. 

Det brugte jeg et halvt år på at 
få gennemført. Det næste jeg gjorde, 
var at få arrangeret teambuilding 
og at fremlægge det, jeg troede var 
ambitionerne og strategierne. Det 
resulterede i, at jeg fik en masse 
input, og på bagrund af dette lavede 
vi så strategierne. Jeg er meget 
ambitiøs og ved godt, at der er dele 
af planerne, der nok vil blive skubbet 
til næste år, men jeg vil hellere have 
for meget på listerne at prioritere 
imellem, end for lidt. Hvis ikke man 
selv har ambitionerne og er villig til at 
arbejde for sagen, får man heller ikke 
bemandingen til det eller resultaterne.

Hvis du skulle give et godt råd til 
andre omkring test, hvad skulle det 
så være? 

Det første ville være at ha’ 
respekt for området – at forstå det. 
Noget af det, jeg har brugt krudt 
på i ATP, er at sige: “Der er nogle 
rigtig kloge mennesker, som har 
lavet udviklingsmodeller. Både IBM, 
Microsoft og andre store firmaer har 
lavet deres egne”.

 Alle de udviklingsmodeller der 
er lavet, er baseret på erfaring, og 
”return of investment”, så hvis du 
klipper en hæl og hugger en tå, for 
eksempel i testområdet, så er du ude 
på tynd is, og så er du også selv ude 
om det. Jeg kæmper for, at vi i pres-
sede situationer ikke skærer ned på 
testtiden, fordi så vil der bare komme 

noget skidt ud i sidste ende, som er 
dyrt at vedligeholde. Så respekt er 
vigtig, ikke kun for testerne, men for 
alle rollerne. Der er nu en god grund 
til, at der er nogen, som har brugt 
flere årsværk på at dokumentere 
sådan nogle udviklingsmodeller; de 
gør det jo ikke bare for sjov; de gør 
det fordi, der er penge i det. 

Alle ledere ved det jo egentlig 
godt, men når de sidder der med en 
deadline, der skal nås, hvad vælger 
de så at skære ned på? De har jo 
denne trekant: Tid, ressourcer og mål 
- altså indholdet. Kunden vil jo altid 
have alle mål, så man kan måske 
skrue lidt op for ressourcerne, men 
her er der som regel et budget, der 
skal overholdes. Det eneste man kan 
skrue på er som regel tiden, og hvis 
ikke de kan skrue på tiden, jamen 
så er der kun ressourcerne. I sidste 
ende kommer det til at gå ud over 
kvaliteten.

Hvad forventer du af 
freelancekonsulenter?

Det er helt vildt vigtigt, at kon-
sulenten ved, hvordan man agerer, 
når man går fra at være medarbejder 
til at blive freelancekonsulent.  Som 
freelancekonsulent ligger du i en helt 
anden prisgruppe, og det bliver for-
ventet, at du agerer meget anderle-
des. Jeg har oplevet, at førstegangs-
konsulenter kan finde på at bruge 
firmaets printer til voldsomme print 
af et eller andet privat; sidde og læse 
avis nede i kantinen til en timeløn på 
mellem 800-1.000 kr. (det kan i hvert 
fald virke sådan på andre medarbej-
dere); ringe og sige, at man arbejder 
hjemmefra – det har man ikke rigtig 
krav på, så det skal i hvert fald aftales 
i rigtig god tid med projektlederen. 
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“Én ting er erfaringer, men alting 
bevæger sig så hurtigt i den her 
branche, så hvis du ikke hele 
tiden tager kurser, følger med og 
er med på beatet, specielt som 
freelancekonsulent, så er det bare 
en anden, der bliver valgt”

Ole Bindesbøll er en af ProData Consult’s 
”tunge drenge” og sidder i øjeblikket ude 
hos Danske Bank, hvor han er testkoordi-

nator og har ansvaret for ledelsen af ca. 50 testere. 
I 2004 startede Ole sit eget konsulentfirma og har 
de sidste 3 år arbejdet som freelance IT-konsulent. 
I dette interview fortæller han blandt andet om, 
hvordan man undgår at blive til et møbel; hvad en 
testkoordinator/projektleder egentlig laver; hvorvidt 
en karriere som freelance IT-konsulent indeholder 
andet end hårdt slid, og hvad der skal til for, at man 
kan gå på vandet.

Ole har især arbejdet med 
projektledelse inden for software 
udvikling, ITIL og organisatorisk 
implementering. Han har over 
7 års erfaring som ekstern IT 
konsulent i projektledelse rundt 
om i dansk erhvervsliv og 18 
års erhvervserfaring fra private 
og offentlige virksomheder. 
Størstedelen af tiden som intern 
eller ekstern IT projektleder. 

“At vove er at miste 
fodfæstet et kort øjeblik, 
ikke at vove  
er at miste livet”

Jeg forventer, at de er selvkørende, 
dvs. jeg skal ikke komme ned og for-
tælle dem, hvad de skal lave – men 
de må selvfølgelig gerne spørge! Der, 
hvor IT-konsulenter er gode, er på 
kompetencerne, og til her og nu ting. 
Når man sætter sådan en gruppe af 
“tunge drenge” sammen, så opstår 
der en synergieffekt, som løfter hele 
testteamet inklusive de fastansatte 
testere.  

Konsulenterne er med til at give 
det et løft. Konsulenterne har en 
opgave, de skal løse, men når de 
løser den opgave, kan de godt gøre 
det på en sådan måde, at de højner 
niveauet og trækker de andre med 
op i kraft af, at de har kompetencen 
og viser respekt.

Er der en generel problematik ved 
at bruge freelancekonsulenter?

Det eneste problem jeg har, er 
at regne ud, hvordan vi bevarer den 
viden, vi propper ind i konsulenternes 
hoveder her hos ATP, når konsulen-
terne har afsluttet deres opgaver og 
ikke længere er hos os. Altså hvordan 
konsulenterne enten kan overdrage 
deres viden til de interne eller doku-
mentere den virkelig grundigt, inden 
vi bliver nødt til at give slip på dem. Vi 
har haft nogle projekter, hvor der kun 

har været eksterne konsulenter på. 
Når projektet så er færdigt og i drift 
- så er alle væk.  Så sidder man så-
dan lidt: ”Ok, hvis der bare kommer 
én fejl, hvad så? Vi har ikke nogen 
projektledere, vi har ikke nogen 
udviklere, vi har ikke nogen testere, vi 
har ingenting!”  Selvfølgelig havde vi 
fået dem til at dokumentere så meget 
som muligt, men der havde ikke 
været nogen reel vidensoverdragelse. 
Vidensoverdragelsen og dokumen-
tationen er selvfølgelig noget, vi skal 
sætte penge af til i vores budgetter. 
Min største frygt ved det at bruge 
eksterne konsulenter er, at den viden 
bare forsvinder ud ad døren sammen 
med konsulenten. Men fordelen er til 
gengæld, at vi ikke har den faste om-
kostning ved en ansat, når projektet 
er afsluttet.

Hvad er det for nogle spændende 
projekter, I laver i ATP? 

Vi er i gang med et meget omfat-
tende projekt, der handler om at 
bygge nye forretningssystemer. Alt 
det, vi har i dag, bygger på main-
frame, men det er for dyrt at vedlige-
holde, og derfor starter vi forfra på en 
Windows platform. Vi regner med, at 
første del af løsningen er færdig her 
den 1. februar.  

Det blev besluttet at starte på det 
projekt for ca. 5 år siden, og ud af de 
5 år brugte vi ca. 3 år på bare det at 
dokumentere det. Vi besluttede, at 
systemet skulle være “nemt” at an-
vende og har derfor valgt at tilpasse 
det til standard systemer, således at 
det kan opgraderes og vedligehol-
des. Vi har 11 ordninger, hvor ATP’en 
er en af dem: Elevrefusion, lønmod-
tagernes garantifond, feriekonto etc. 
Ca. hvert halve år tager vi en ordning 
ind, en ad gangen, og konverterer 
den fra det gamle system over til det 
nye. I udgangen af 2010 vil vi have 
flyttet alle ordningerne over til det nye 
system, og så er vi klar til at gøre det 
samme for resten af verden. Vi har 
bygget motorerne og modulerne op 
sådan, at de kan sælges til og anven-
des af hvem som helst.

Har du ellers noget du kunne 
tænke dig at sige til freelance- 
konsulenterne generelt?

Jamen, så vil jeg sige: ”Lad 
være med at lade jer blænde af 
pengene – husk at blive uddannet 
hele tiden, for det er det, der gør, at 
jeres ”streetvalue” er der, ellers falder 
I bare bagud, og så ryger I ud af 
puljen, og så er I ikke attraktive mere 
– det er hamrende vigtigt. Det er jo 
det, konsulenterne kan sælge sig selv 
på. Én ting er erfaringer, men alting 
bevæger sig så hurtigt i den her 
branche, så hvis du ikke hele tiden 
tager kurser, følger med og er med 
på beatet, specielt som konsulent, 
så er det bare en anden, der bliver 
valgt. Det skal de i hvert fald passe 
på, specielt freelancere, som kan 
blive grebet af pengestrømmen, der 
kommer ind. Stop lige op og sørg for 
at blive uddannet!

Hvad var det, der fik dig til at vælge 
en karriere som IT-konsulent?

Det lå i mig, at det var noget, 
jeg gerne ville være. Allerede da 
jeg gik på handelshøjskole, tænkte 
jeg, at jeg godt kunne tænke mig 
at være konsulent. Det, der interes-
serer mig, og som også interesse-
rede mig dengang, var at definere 
opgaver, både på strategisk, taktisk 
og operationelt niveau. Jeg er en 
meget systematisk og struktureret 
person, og det, der udfordrer mig, 
er at komme ud til en forvirring, at 
finde hoved og hale i den og så se 
julelysene i folks øjne, når de siger: 
”Hold da op! Det var faktisk dét der, 
jeg prøvede at sige; - ja det er dét 
vi skal!”.

Hvordan griber du det så an, når du 
går i gang med at skabe orden?

Jeg starter med at sidde og 
nørde og fokusere på at definere 
opgaverne. I den første fase er jeg 
den mere introverterede, den lidt 
dumme, der stiller mange spørgs-
mål. Jeg lytter ekstremt meget og 
koncentrerer mig om at skabe rela-

tioner. Når så jeg har fået mig fun-
deret i organisationen, så går jeg ud 
og finder ud af, hvilke ressourcer, 
der er at gøre godt med. I den fase 
skal man bruge en anden side af 
sin personlighed. Der skal man ud 
og gå i front og skabe produktivitet 
igennem mennesker. Det er en fase, 
hvor man skal være udadvendt, ar-
rangere kick-offs for store grupper 
af mennesker og kommunikere en 
hel masse. Så som IT-konsulent 
skal man bruge mange sider af sig 
selv. Man skal have forskellige roller 
i de forskellige faser. Det kræver en 
masse arbejde med ens egen per-
sonlighed, fordi man skal relatere 
til så mange forskellige mennesker. 
Og selv om jeg er 48 og er meget 
erfaren, så møder jeg stadig udfor-
dringer på forskellige områder – det 
er kanon hårdt arbejde! Så det er 
ikke fordi, du vælger et let liv, når du 
beslutter dig for at være IT-konsu-
lent. Det er ikke let! Man skal være 
den der maratontype, der kan lide 
at presse sig selv, leve op til store 
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følte, at man var noget. Der var en 
ledelse, som fik det bedste frem i 
folk. Det var i løbet af min tid dér, 
at det gik op for mig, at hvis man 
forstår at arbejde sammen med 
de mennesker, der er omkring én, 
jamen, så kan man gå på vandet!

Efter nogle år blev vi konsulenter 
fra Jensen Consulting  solgt til en 
international kommunikations- og 
IT virksomhedblev for vores vægt i 
guld. Jeg fortsatte som konsulent på 
både interne og eksterne opgaver. 
Vi blev en del af et stort bureaukrati, 
blev styret nede fra hovedsædet, 
og efterhånden følte vi os mere og 
mere som en flok malkekøer, som 
bare skulle tjene nogle penge til 
de forskellige interessenter - det 
er selvfølgelig også fair nok, men 
det blev mere og mere hult og 
uinteressant.  
Og når tingene bliver uinteressante, 
så begynder man jo at støje og 
fungere mindre end optimalt, og 
i den situation gælder dét, som 
Kirkegaard siger: ”At vove er at 
miste fodfæstet et kort øjeblik, ikke 
at vove er at miste livet”. Tør du at 
miste fodfæstet et øjeblik, så kan 
du nå et andet niveau og få nogle 
nye udfordringer, som gør, at du kan 
være ”levende” i forhold til dig selv 
og dine omgivelser. Rutiner dræber! 
Når dit liv går hen og bliver en rutine, 

“Rutiner dræber! Når dit liv går hen og 
bliver en rutine, så er du en grøntsag, en 
maskine, du er simpelthen død! Du skal 
finde ud af, hvad du tænder på, hvad der 
er rigtigt for dig, og det er en konstant 
udfordring.” 

krav, og som både kan lide at arbejde 
med forretningsudvikling, teknik og 
mennesker.

Kan du beskrive i grove træk, hvad 
det er, du beskæftiger dig med?

Jeg er projektleder eller testko-
ordinator, så det er aktiviteter og ikke 
bits og bytes, jeg har styr på. Mine 
ledestjerner er at få defineret opgaver 
og personer/roller, sådan at der kan 
skabes et team, som kan løfte op-
gaverne. Sidst men ikke mindst skal 
jeg også sørge for at styre tiden; som 
det hed i 70’erne: ”Den der ikke kan 
styre tiden, kan ikke styre noget som 
helst”. Det er helt essentielt at kunne 
styre tiden.

Tiden har faktisk også flere 
niveauer. Ligesom opgaverne har flere 
forskellige niveauer, kan medar- 
bejderne også deles ind i flere forskel-
lige niveauer. Niveauerne omkring tid 
er, at vi har et synligt mål, som skal 
nås inden for en given dato mere eller 
mindre langt ude i fremtiden. Men det 
er totalt uoverskueligt at stå med et 
mål og vide, at om 2 år skal det nås.

Derfor er vi nødt til at bryde tiden 
ned i dele og sætte nogle milepæle, 
som så bliver nedbrudt til ugemål og 
dagsmål, sådan at man konstant har 
tjek på tiden. Tiden har jo også med 
penge at gøre: Holder du tiden, så 
holder du også dit budget. 

Er testfasen ikke meget afhængig 
af de forudgående faser, og er 
det ikke testerne, som eventuelle 
forsinkelser rammer ekstra hårdt?

De forskellige teams hænger 
selvfølgelig sammen og vi orienterer 
os i forhold til hinanden, men jeg 
sørger for at definere min testopgave 
på en måde, sådan at jeg kan 
arbejde rimeligt uafhængigt af de 
andre. 

Alligevel er der stadig ting, 
der strander, og dem arbejder vi 
systematisk med ved hjælp af nogle 
lister over de ting, der stopper os 
– så der er struktur på.

Hvad var det der gjorde, at 
du valgte at blive freelance 
IT-konsulent? 

Det gjorde jeg på baggrund af, 
at jeg i forvejen havde en hel del 
erfaring med at være konsulent, 
blandt andet fra min tid som ansat 
hos A/S Jensen Consulting, hvor 
jeg blev ansat i 1998, og hvor jeg 
var med til det her ”year 2000 
compliance”, altså med til at gøre alle 
computere parate til tusindårsskiftet – 
for vi var jo helt sikre på, at alle disse 
systemer ville bryde sammen med 
uoverskueligt kaos til følge! Heldigvis 
gik det jo ikke helt så galt! 
Jensen Consulting var en fantastisk 
arbejdsplads, hvor man virkelig 

“Efter min mening kan enhver i 
princippet blive konsulent, men 
det fordrer at du ved, hvad du er 
god til, og at du ved, hvad du vil, 
og at du kan levere løsninger og 
præstere at gøre noget færdigt 
- og det fordrer, at du er god til at 
kommunikere! ”

så er du en grøntsag, en maskine, du 
er simpelthen død! Du skal finde ud 
af, hvad du tænder på, hvad der er 
rigtigt for dig, og det er en konstant 
udfordring. 

Men for lige at vende tilbage til 
dit spørgsmål: Dér stod jeg så og 
havde mine prioriteter, havde købt 
sommerhus og ny bil, havde store 
faste udgifter og overvejede, om 
jeg turde tage springet, eller om jeg 
hellere skulle være ”fornuftig”. 

Vi lever jo i et H.C. Andersen 
eventyrland, hvor det faktisk ikke kan 
gå rigtig galt – selvfølgelig kan du 
risikere at snuble, men der er jo et 
sikkerhedsnet, som griber dig inden 
du rammer jorden. Du kan komme 
ud for opture og nedture og blive lidt 
svimmel – men du kommer aldrig 
helt ned og rammer asfalten! Så det 
er rigtig dumt ikke at turde miste 
fodfæstet. 

Men eftersom jeg jo er jyde 
og økonom etc., havde jeg dog 
et kriterium, der hed: ”Hvis jeg 
kan skaffe en kunde, så vover jeg 
springet”. Så jeg brugte mit netværk 
og fik min første opgave, hvorefter jeg 
stiftede det anpartsselskab, jeg driver 
i dag. Det betyder så, at jeg skal 
klare mig selv og stå på egne ben, 
og det giver selvfølgelig lidt af et sug 
i maven! Men det har fungeret rigtig 
godt, og jeg har ikke mistet pusten 
endnu.

Desuden har jeg et fantastisk 
samarbejde med ProData Consult. 
Jeg er jo ”kun” mig i det her firma, så 
selvom jeg godt kan lide at have styr 
på det hele og har et stort drive, så 
er jeg nødt til at ”outsource” nogle af 
mine opgaver. 

ProData Consult sørger for, at 
jeg lige præcis får lov til at blomstre 

de steder, hvor mit talent kan få 
udfoldelse. ProData Consult har rigtig 
mange gode kontakter og et netværk 
lige lige dér, ”hvor det sner” for mig, 
og de har en tillid til mig, der gør, at vi 
kan skabe synergi.

Hvordan synes du så, det har været 
at være freelancekonsulent i forhold 
til dengang, du var fastansat?

Jeg ved ikke, om det er et gen 
man skal have, men jeg kan i hvert 
fald godt lide at være freelancer! 
Jeg kan lide, at der hele tiden er nye 
spændende tidskritiske opgaver. 
Opgaver som er højt prioriteret fra 
virksomhedens side, og som har 
ledelsens opmærksomhed, hvilket 
gør, at jeg får den opmærksomhed, 
der skal til, for at jeg kan udføre et 
ordentligt stykke arbejde. 

Det er noget af dét, der betyder 
rigtig meget for mig: At gøre et godt 
stykke arbejde. Man kan meget let, 
i store organisationer, komme i en 
situation, hvor man går hen og bliver 
sådan et slags møbel, en grøntsag, 
hvor tingene ikke fungerer, hvor man 
snakker for meget og handler for lidt 
- det er sådan en slags pensions-
forening i min verden. Noget af det 
fantastiske ved at være konsulent, 
er, at man med jævne mellemrum 
får en chance for at komme til et nyt 
sted og starte på en frisk – og det er 
simpelthen enestående, det er lidt 
ligesom at få en ny kæreste! Man 
arbejder blandt nogle af de dygtigste 
indenfor ens fagområde, og der er 
prestige og mange penge på spil. 
Jeg vil i det hele taget gerne befinde 
mig i nogle frugtbare omgivelser med 
mennesker, der har et interessant 
fokus og kompetencer, så man sam-
men kan skabe noget unikt.

Hvad nu hvis der er én på holdet, 
der er super dygtig til sit håndværk, 
men som er en pine at arbejde 
sammen med? Hvad gør du så?

Så fokuserer jeg på det, det 
menneske kan og vil, og det han gør 
frem for alt det andet, han ikke er 
så god til – det er selvfølgelig lettere 
sagt end gjort! Vi har jo alle et punkt, 
hvor vi møder vores begrænsninger. 
Men man skal selvfølgelig også tage 
bestik af, hvad man har det godt 
med, og hvad man ikke har det godt 
med. 
Her til sidst: Har du nogle gode råd 
til andre freelance IT - konsulenter. 
Tips til, hvordan man opfører sig 
mest hensigtsmæssigt, når man 
er ude og løse en opgave hos en 
kunde?

Altså, populært sagt, skal du 
ikke tale med dine kunder om politik, 
religion eller sex, der skal være den 
der professionelle distance. Så selv-
om du skal være venner med dine 
kunder, så er der alligevel en grænse, 
og du skal forstå, at den er der, fordi 
du er konsulent, og du er ekstern og 
du har nogle privilegier, og de andre 
har nogle andre privilegier. 

Noget andet jeg har erfaret er, 
at det godt kan betale sig at foku-
sere på det, der virker. Fokuser på 
succeserne og de mennesker, du 
fungerer sammen med. 

Efter min mening kan enhver i 
princippet blive konsulent, men det 
fordrer, at du ved, hvad du er god til, 
og at du ved, hvad du vil, og at du 
kan levere løsninger og præstere at 
gøre noget færdigt - og det fordrer, at 
du er god til at kommunikere! 
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TAK til Lee Francis!

Lee Francis har i denne måned udmærket sig ved at slå rekorden 
som den ProData Consult konsulent, der har været tilknyttet 
den samme kunde i længst tid uden afbrydelser! Indtil videre er 
det blevet til over 4 år hos IBM, og Lee fortsætter på sin opgave 
i mindst 5 måneder endnu. Lee har været loyal og stabil som 
konsulent i sin tid hos IBM, både overfor ProData Consult og 
overfor kunden, og hans indsats er meget værdsat!

Når vi søger efter den rette 
konsulent til kunden, anvender 
vi disse søgekriterier:

Billeder fra 

konsulentmorgenmad:

Ind i mellem er det implicit, at har du én kompetence, så har du 
også en hel masse andre ”under-kompetencer”, fx: ”JAVA”. 

Men vi søger sjældent på ”JAVA” alene. Der er jo over 100 JAVA-
applikationer: J2EE, j2SE, Maven, Struts etc. 

Hvis ikke du skriver navnene på de specifikke ”under-kompeten-
cer”, så dukker du ikke op på vores søgninger, derfor er det vigtigt, 
at du skriver så mange søgeord som muligt. 

Skriv de specifikke underkategorier af den kompetence du har, 
så vi kan finde dig! Desuden er det selvfølgelig også vigtigt, at du 
husker at inkludere de nye kompetencer, du erhverver dig.

Hvis du har en kompetence som ikke er inkluderet i ”drop-down 
menuen” inde på CV-siden, så send en e-mail til Peder:  
pa@prodata.dk så sørger han for at indsætte den kompetence i 
vores database.

Det er ekstremt vigtigt, at du sørger for at opdatere dit CV, så vi 
kan se, hvornår du har anvendt dine forskellige kompetencer, da 
mange kunder foretrækker konsulenter, som har haft erfaring med 
området indenfor det seneste år.

Da du første gang lavede dit CV, kategoriserede du dig muligvis 
som ”rutineret” indenfor en bestemt kompetence, men efterhånden 
som du har fået mere erfaring, er du nu i virkeligheden ”ekspert”.  
Vi søger primært på “meget rutinerede” eller “eksperter”. 

Det er vigtigt, at du ændrer din ledighedsdato, så vi ved, hvornår 
du er klar til nye opgaver.

Den specifikke  
kompetence :

Nutidserfaring:

Dit niveau:

Er du ledig:

Føler du dig overset?Opslagstavlen
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Tilmelding 

nødvendig!

Nye Medarbejdere

Den 18. september 2007 kunne ProData Consult 
i København byde velkommen til vores nye 
Kommunikationskoordinator Charlotte Elizabeth Cornelius:

Jeg skal sørge for, at alt det ”bagvedliggende” bare fungerer, 
sådan at alle mine kollegaer kan lave det, de nu skal lave: 
Jeg sørger for at tage telefonen, sortere posten, sørger for at 
sende mails rundt, gøre mødelokalerne klar, organisere interne 
arrangementer og en masse andre administrative opgaver. Mit job 
består simpelthen i at sikre distraktionsfrie omgivelser, både for 
konsulenterne og resten af medarbejderne i ProData Consult!

Mine arbejdsopgaver består i at assistere HR afdelingen med 
at finde konsulentressourcer, at hjælpe konsulenterne med at 
formulere deres spidskompetencer og opdatere deres CV,  
således at det er toptunet og up-to-date samt sikre, at de 
konsulenter vi har i vores database, lever op til de standarder, vi 
har i ProData Consult. 
Jeg synes, det er en spændende proces at hjælpe konsulenterne 
med at finde deres stærkeste sider og hvilke udfordringer eller 
arbejdsbetingelser, de egentlig godt kunne tænke sig. Det 
er informationer, vi efterfølgende kan bruge, når projekter og 
konsulenter skal ”matches”.

ProData Consult i København kunne den 15. september 
2007 byde velkommen til vores nye HR Rådgiver, Solveig 
Christina Andersen:

Som HR Senior Rådgiver arbejder jeg med at finde de rette 
konsulentressourcer. Jeg hjælper ikke kun til med at finde 
konsulenterne, men har også ansvar for hele evalueringsprocessen 
og holder derfor en hel del møder med konsulenter for at kunne 
evaluere, hvorvidt de lever op til de standarder, vi har her i 
ProData Consult, både med hensyn til de faglige og de sociale 
kompetencer.
Bortset fra to afstikkere fra branchen som salgschef for Nokia 
og Erikson, har jeg primært arbejdet for telecomvirksomheder, 
heriblandt TDC, hvor jeg var projektchef i mange år. 

Den 1. September 2007 kunne ProData Consult i København 
byde velkommen til vores nye HR Senior Rådgiver, Jørn 
Winther Haagensen, som selv er en af ”de tunge drenge” 
med 28 års erfaring indenfor IT-branchen og tidligere 
konsulent for ProData Consult:

Microsoft Forumaften

Velkommen til endnu en forumaften hos  
ProData Consult! Denne gang med opdateringer 
og tekniske nyheder fra Microsoft!

Tekniske indlæg ved René Løhde fra Microsoft Danmark.
Vi får en gennemgang af de seneste nyheder inden for følgende 
områder:

 Ä .Net 3.5 (herunder LINQ)
 Ä Sharepoint 2007 
 Ä Office Business Applications

Der vil blive vist tekniske demoer, og man er velkommen til 
at stille spørgsmål undervejs. Derudover hører vi også om 
fremtidsperspektiver og trends generelt.

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid mad 
undervejs. Arrangementet er gratis og tilmelding er nødvendig. 
Nederst på denne side kan du læse nærmere om dato og tid for 
henholdsvis København og Århus.

Vi glæder os til at se dig!

Præsentation og indlæg  
ved René Løhde 

Spisning 

Fortsat indlæg, spørgsmål og svar 

Program:
17.00 -18.30: 

18.30 -19.00:

19.00 - 20.00:

Tirsdag d.20/11 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

Mandag d. 26/11 kl.17:00-20:00
ProData Consult Århus 
Hasselager Centervej 9  
8260 Viby J. 
Tlf.: 70 26 11 71 
Send svar til Helene Eskildsen: 
he@prodata.dk
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 Ä 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

 Ä Sprog/Værk-
tøjer

ASP/ASP.NET/JSP
AXAPTA
C
C#
Cobol
Cool:Gen
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

 Ä 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

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

 Ä Forretnings- og 
kontorstøtte- 
applikationer

Movex
Papyrus
QTP 

®

- stedet for de tunge drenge…

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

Se alle detaljer på:
www.konsulenter.dk

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

ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.

ProData Consult 
Stamholmen 157
2650 Hvidovre

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

SÆRLIGT 
EFTERSPURGTE 
KOMPETENCER
Fra ressource-afdelingen 
meldes det, at der stort 
set konstant er behov 
for erfarne konsulenter i 
følgende områder:

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:

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