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Hvordan står konsulentbranchen, når det hele
går ad helvede til?
- Måske stærkere end nogensinde…
Med stormvejr på børserne og usikkerhed på finansmarkederne,
hvor står så konsulentbranchen? Aviser og TV gør meget ud af
at udpensle situationen i sorte og dramatiske vendinger, og det
vil vi bestemt ikke stå tilbage for her i KonsulentNyt, hvorfor vi her
giver vores ydmyge bud på et worst case scenario:
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Hvordan står konsulentbranchen, når det hele går ad helvede til? | Leder
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Konsulentstarter | Hvem er startet på nye opgaver?
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Timerapportering på din smartphone

En ny finanskrise, et double dip, en ny recession vil selvfølgelig
have indflydelse på efterspørgslen af konsulenter. I et sådant
scenarie vil vi se en afmatning i efterspørgslen. I en eventuel
paniksituation vil vi opleve en del konsulenter blive sagt op før tid,
da konsulenter jo er hurtigere at komme af med end fastansatte
og dermed er en hurtigere vej til at skalere udgifter ned med.
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Syv år uden en dag i tomgang! | Interview med forretningskonsulent Jakob Pedersen

Dernæst vil de fastansatte blive opsagt.
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Inspirationsaften | Finn Helmer om e-handel og hans nye projekt – xPoint

Og situationen har allerede nu en upside – allerede nu betyder
de uigennemsigtige og usikre fremtidsprognoser, at firmaerne
er skeptiske over for at skulle fastansætte. Usikkerheden på
finansmarkederne vil kun indskærpe yderligere hos kunderne,
at de skal holde de faste omkostninger på et minimum. I en
uforudsigelig verden er det eneste fornuftige og ansvarlige at gå
i retning af variable og hurtigt skalérbare omkostninger – altså
konsulenter.
Vi har netop oplevet en kunde, som fyrede en større mængde
fastansatte og i den forbindelse også opsagde flere konsulenter
med 30 dages varsel – før disse konsulenter er stoppet, forlyder
det dog allerede, at de bliver købt ind igen, da der er brug for
dem og masser at lave på projektet.
Det er altså min påstand, at it-konsulentbranchen står
stærkt og robust og er godt klædt på til at møde en krise.
At konsulentmarkedet står stærkt – måske stærkere end
nogensinde – skyldes ordentlighed og påpasselighed i
branchen. Det skyldes konsulenternes og konsulentfirmaernes
ansvarlighed, at kunderne har erfaret, at konsulenter er et på alle
måder troværdigt alternativ. Det skyldes konsulenternes store
faglige dygtighed, fleksibilitet og kundeloyalitet.

Med it-afdelinger skåret ind til benet og forbud mod at forøge de
faste omkostninger, vil alle nye projekter dog skulle bemandes af
eksterne konsulenter. It er kommet for at blive og it er stadig den
største rationaliseringsfaktor og værdiskabende eksterne faktor i
samfundet.

Vi har aldrig haft så mange konsulenter i opgaver for os en
august måned, som vi har lige nu, og pipelinen ser travl ud for
efteråret. Som sædvanlig skal jeg derfor appellere til dig for at
høre, om du kender stærke it-folk i dit netværk, der kigger efter
nye udfordringer. I så fald hører vi meget gerne fra dem.

Vi vil derfor meget hurtigt se en stor mængde konsulenter
komme tilbage på banen, som vi så det i 2009 – hvor der da var
problemer og tilbagegang, men langt mindre end i samfundet
generelt og kun i en relativ kort periode.

Nyd resten af den danske sensommer!

Konsulentmarkedet vil altså stå forholdsmæssigt stærkt i en ny
krisesituation.

Søren Rode
Adm. direktør
ProData Consult
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KONSULENTSTARTER fra 17. maj - 1. september 2011

Timerapportering på din smartphone!
Gå ind på www.konsulenter.dk/m

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

Ikke tilgængeligt online
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Gå ind på www.konsulenter.dk/m. Indtast dit CV-site brugernavn og
password. Siden kan kun ses af de konsulenter, der er eller har
været på kontrakt for ProData Consult.
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Konsulent på farten:

Syv år uden en
dag i tomgang
Jakob Pedersen rejser Skandinavien
rundt for Nordea. Alligevel finder han
tid til familieliv og løbeture, og kan i
dag ikke forestille sig at være andet
end selvstændig konsulent. ►
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►

Som så mange andre DTU-studerende på
produktionslinjen i halvfemserne indså Jakob
Pedersen hurtigt, at det ville blive en stejl tur op
ad bakke, hvis man skulle finde beskæftigelse i
industrien.

spurgte, om jeg kunne være interesseret i at blive freelancer for
dem. Heldigvis bakkede min hustru op om tanken og så sprang
jeg ud i det. For, som jeg tænkte i starten, så kunne jeg jo altid
vende tilbage og blive lønmodtager igen, husker han.

– I stedet kastede vi os over computerne, og jeg tog så mange
it-forløb, jeg kunne skrabe til mig, forklarer han i dag. Det
viste sig at være et klogt træk. Da Jakob Pedersen og hans
studiekammerater forlod campus i Lyngby, var .com-boblen så
småt ved at blive pustet op – og it-stillingerne hang praktisk taget
på træerne.

Har meget store frihedsgrader
I hele sin karriere har Jakob Pedersen været i over 30
virksomheder. Nogle gange på korte kontrakter, andre gange
i længere forløb. I skrivende stund har han for eksempel været
knap et år hos Nordea – en opgave han fik via ProData Consult.

Umiddelbart efter fulgte to år hos HP og syv år hos Oracle, og
selv da .com-krisen senere rasede, sad han trygt i sit job. Men
til sidst gjorde talrige interne omlægninger, fyringsrunder og en
giftig, international ledelseskrise hos Oracle arbejdet for træls.

I Nordea fungerer Jakob Pedersen som nordisk ansvarlig for
35 testere, der sikrer integriteten i en ny finansiel platform. Den
gør det muligt for virkelig store virksomheder at gennemføre
finansielle transaktioner i realtid via et meget stort antal konti
samt at konsolidere koncernens samlede kredit på blot én konto.

– Derfor var jeg plukkemoden, da et lille konsulentbureau

– Det spændende ved at være selvstændig konsulent er, at du
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hele tiden er ude nye steder og ofte kan være med til at sætte
nogle virkelig spændende projekter i søen. Fuldstændig som jeg
er nu. Samtidig har du nogle meget store frihedsgrader og kan
tit vælge at arbejde hjemmefra samt indrette arbejdstiden, så der
også er plads til familie og motion, konstaterer Jakob Pedersen.

Sådan kom det ikke til at gå.
Omvendt har der – navnlig i begyndelsen af hans liv som
freelancekonsulent – været perioder, hvor det var en smule
stressende at skulle forhandle ny kontrakt flere gange årligt.
– På den anden side viser min egen erfaring, at der altid kommer
et job til, bare du holder din sti ren og sørger for at være dygtig
på dit specifikke fagområde. Jeg har fx. aldrig haft så meget som
en eneste dag i tomgang, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle
lave, siger han.
”Du skal ikke blive for magelig”
Men selv om mange selvstændige konsulenter ofte sidder i
samme virksomhed gennem flere år, skal de passe på med
at blive for magelige.

– Som selvstændig er du på mange måder en del af teamet.
Men du er ikke ansat og du bliver hele tiden nødt til at tænke
over, hvordan du kan komme med ideer til, hvordan man kan
optimere processer eller forretning. Det er jo det, vi er til for som
konsulenter. Der er jo altid en masse ting i enhver virksomhed,
der ikke fungerer helt optimalt. Det er sådan noget, en god
konsulent lægger mærke til, siger Jakob Pedersen.
Selv har han aldrig haft problemer med at hale nye opgaver i
land. Alligevel råder han selvstændige konsulenter til at lægge
penge til side for det tilfælde, at der en dag skulle være lidt
længere mellem opgaverne.
– Rent økonomisk har jeg altid været en smule konservativ og sat
penge til side. På den måde har jeg altid mindst otte måneder
at løbe på uden at skulle bekymre mig om, hvor næste
terminsbetaling skal komme fra. Det giver ro i maven. Den
sikkerhed havde jeg jo aldrig haft, hvis jeg fyrede pengene af på
hurtige biler og levede fra måned til måned, forklarer han. ►
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”Derimod kan det være svært
at forklare, hvorfor en eller
anden uhåndgribelig kodestump skulle tage så lang tid
at få på plads.”
Det betaler sig at udvise loyalitet
Jakob Pedersen får en del opgaver
gennem sit eget netværk – ”det her job
hos Nordea fik jeg fx. fordi jeg havde gjort
det godt i Nykredit; de taler jo sammen
i branchen” – men han har også et godt
samarbejde med ProData Consult.
– Der er jo flere konsulentbureauer
derude, og min erfaring er, at det kan
svare sig at koordinere nye opgaver med
den faste kontaktperson hos det bureau,
du lige nu arbejder sammen med. Uanset
hvor jobtilbuddet måtte komme fra. Derfor
sikrer jeg mig fx. altid, at ProData ikke
også har samme opgave på deres lister.
Samt at de ikke netop har fået en opgave
ind, der ville være skræddersyet til netop
mig, siger han.
– Det er også en måde at udvise loyalitet
på, som jeg ved, at der sættes pris på. For
det kan jo sagtens være, at ”min” account
manager hos ProData en dag sidder med
en opgave, hvor to lige gode kandidater er
i spil, hvoraf den ene er mig. I det tilfælde
vælger man formentlig den person, man
har det bedste samarbejde med; det er jo
kun menneskeligt.
Der skal altid være plads til ferie og familie
Jakob Pedersen er godt klar over, at
konsulenttilværelsen ikke altid passer
som fod i hose med familielivet. Fx. når
han – som nu hos Nordea – har rigtig
mange og lange rejsedage til resten af
Skandinavien.
– På den anden side prioriterer jeg altid
at holde ferie nogle uger om sommeren.
Det forhandles allerede på plads i starten
af den pågældende periode. Og jeg har
aldrig nogen sinde mistet en opgave på
den bekostning, siger han og tilføjer, at
”hvis et projekt skulle stå og falde med,
om én person holdt to ugers ferie, så er
det alligevel nok ikke et projekt, jeg ville
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have lyst til at arbejde med”.
Ligeledes sørger han altid for helt klare
linjer, når der i en kontrakt tales om
forventet timeforbrug. For eftersom
it-projekter ofte tager længere tid
end forventet, kan den selvstændige
konsulent lynhurtigt komme i klemme,
hvis der senere opstår tvister om
aftalens indhold.
– Indgår jeg fx. en aftale, der omfatter
120 timer om måneden i tre måneder,
er det godt at handle af, om det er 120
månedlige timer gennemsnitligt over
hele periodens løbetid – eller om det
er et fast tal pr. måned. Og jeg sørger
for at dokumentere alt mit arbejde
i et regneark; på den måde kan jeg
altid fremvise præcise timetal, hvis
der skulle opstå tvivl om det faktiske
forbrug, forklarer Jakob Pedersen.
Han er dog også opmærksom på at sige
til over for opdragsgiveren, hvis timetallet
begynder at få vokseværk.

situation, hvor han lavede andet end at
være selvstændig konsulent. Men han
bemærker samtidig, at nye folk på det
danske konsulentmarked skal til at stå
stadig tidligere op for at konkurrere med
presset udefra.

kontakter og et flot generalieblad kunne
Jakob Pedersen ikke forestille sig en

– Navnlig står inderne på spring. Og
ikke på grund af ringere lønkrav; det
er faktisk ved at være på niveau med
danske specialister. Derimod er de
vanvittigt godt uddannede, fleksible og
dygtige samarbejdspartnere, som det
er en fornøjelse at have med på et hold.
Samtidig er indiske it-konsulenter villige til

at rejse langt efter gode jobs – hvilket kun
gælder de færreste danskere, forklarer
Jakob Pedersen.
– Så hvor vi traditionelt har været vant
til at 1.500-2.000 danske it-konsulenter
konkurrerer mod hinanden, så er der lige
pludselig 500.000 flere konkurrenter på
banen. Og den eneste måde, hvorpå vi
kan imødegå det som danske konsulenter,
er ved at blive mere fokuserede på
vores kompetencer og stadig mere
internationale i vores udsyn. Men så
ser fremtiden til gengæld også lys ud,
vurderer han.

Det mest berømte
pingvinnavn er
Pondus, der betyder
myndighed, styrke,
vægt, naturlig evne
til at indgyde
respekt.

”Det går lettere, når dokumentationen er
i orden”
– Hvis timeantallet pludselig eksploderer
og nærmer sig det maksimalt aftalte, så
er det godt at tage snakken om det på
forhånd. Det er meget nemmere for alle
parter end efterfølgende at fremvise en
faktura for 100 ekstratimer, der aldrig har
været mælet et muk om, siger han.
Jakob Pedersen vurderer, at det navnlig
ved udviklingsprojekter er klogt at sætte
eksakt aktivitet på timetallene, når man
noterer dem ned. Så står man nemlig
stærkere i en eventuel kommende
drøftelse, end hvis man ikke rigtig kan
redegøre for, hvad man præcis har brugt
fem timer på en eller anden tilfældig
onsdag eftermiddag.
– Paradoksalt nok er det ofte nemmere at
anskueliggøre sit tidsforbrug i forbindelse
med projektledelse og andre opgaver
med omfattende mødeaktivitet; ledere ved
nemlig godt, at den slags tager meget tid.
Derimod kan det være svært at forklare,
hvorfor en eller anden uhåndgribelig
kodestump skulle tage så lang tid at få på
plads.
Lys fremtid forude, men…
Med et godt navn i branchen, mange
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Forretningsudvikler
er chefens lynafleder
Finansverdenen er vanvittigt
spændende at arbejde med, men her
er også mange personligheder at “slå
sig på” – og det skal man kunne tåle
som konsulent, mener Allan Leth.
– Nu har jeg to gange i træk været ude for, at den person,
der var min chef på en tidligere opgave, blev forfremmet
umiddelbart efter. Den slags er vel i virkeligheden den ypperligste
anerkendelse af, at vi har gjort et godt stykke arbejde, siger Allan
Leth.
Den selvstændige konsulent arbejder lige nu for ProData
Consult med agil teamudvikling hos Saxo Bank, men har ingen
ambitioner om at lande en fast stilling eller gøre karriere som
lønmodtager.
– Nej, jeg har det for godt som konsulent. Det er afvekslende
og jeg har frihedsgrader, du ikke kommer i nærheden af som
lønmodtager.
Med en baggrund som bachelor i informationsteknologi og
seks års karriere i telebranchen – som Allan Leth kronede med
en topplacering på sit MBA-hold – blev han headhuntet til PA
Consulting Group, hvor han sad i tre år.
– Hos dem lærte jeg ufatteligt meget om, hvordan organisationer
i virkeligheden er skruet sammen og om, hvordan man kan
arbejde med dem. Desuden fik jeg lejlighed til at arbejde sammen
med nogle af landets allerdygtigste managementkonsulenter.
Dem bruger jeg stadig som sparringspartnere ind i mellem, hvis
jeg har brug for en second opinion i en given situation, siger han.
God forretningsforståelse er alfa og omega
Allan Leth befandt sig rigtig godt hos PA Consulting, men der
kom et par de facto udstationeringer i vejen, der ikke passede ind
i planerne. Derfor valgte han i sidste ende at sige det sikre job op
og blive selvstændig konsulent.
– Jeg var egentlig ikke så bekymret for at blive selvstændig.
Jeg har altid været god til at sælge, så hvorfor skulle jeg ikke
lige så godt kunne sælge mine kompetencer? Især når jeg ved,
at jeg objektivt betragtet er ret god til det, jeg laver. Jeg forstår
12

nærmest instinktivt en forretning og en organisation og kan ret
hurtigt fornemme, hvor skoen trykker. Det betyder igen, at vi
ret hurtigt kan komme i gang med at analysere og skyde os ind
på, hvordan vi får optimeret den del af organisationen, opgaven
handler om, forklarer han.
Han skaffede selv de første par opgaver, bl.a. hos Læger uden
Grænser, men fik for et par år siden kontakt med ProData
Consult, der hurtigt skaffede ham en opgave i Danske Bank.
– Det gik vanvittig hurtigt med at få første opgave hos ProData;
jeg havde ikke engang fået CV’et rigtig på plads, husker han.
Siden har Allan Leth primært været beskæftiget i den finansielle
sektor, hvor han kan parre forretningsforståelsen med sin viden
om moderne, selvstyrende organisationsformer.

ordentligt dyk, og det har så absolut været
hårdt. Men faktisk tror jeg, at krisen har
gødet jorden for selvstændige konsulenter
med en veldefineret profil. Ganske enkelt
fordi mange virksomheder er begyndt at
se på prisen. Og pludselig indser de, at
man ikke partout behøver at hyre de helt
store rådgivningshuse hver eneste gang,
når man ret let kan finde dygtige folk med
den nødvendige spidskompetence på
freelancemarkedet.

Men selv om arbejdet som konsulent er
spændende, forventer Allan Leth ikke at
blive gammel i faget.
– Nej, hvis alt går efter planen, lever jeg
som fulltime investor om ti år. På sigt er
det min plan at hjælpe start-ups i gang.
Både med penge og med rådgivning. Det
tror jeg faktisk også er rigtig, rigtig sjovt,
siger han.

Tager ikke slagsmålene personligt
– Set udefra kan man let opfatte finansverdenen som den her
meget polerede, konforme og ensartede størrelse. Men jeg skal
lige love for, at sandheden er mere nuanceret. Der er meget stor
forskel på arbejdsgange og virksomhedskultur fra koncern til
koncern – ja, endda under tiden fra afdeling til afdeling – og det
gør sektoren vanvittigt spændende at arbejde med, siger han.
– På den anden side kan man også løbe ind i ganske store
interne spændinger, og der findes en del personligheder med
stærke meninger, som man kan “slå sig lidt på”. Derfor har jeg
tit ageret lynafleder og taget nogle tæsk, som ellers ville være
havnet på nakken af ’min’ chef eller afdeling – og det er helt ok.
Hellere at det går ud over mig, end at de fastansatte skaffer
sig problemer, som kan gøre livet surt for dem senere hen,
konstaterer Allan Leth.
– Så jo, på den måde kan man godt sige, at mine styrker – ud
over de rent forretningsmæssige – også er, at jeg både er loyal
og temmelig tykhudet. Jeg ved jo godt, at de her slagsmål
sjældent er personlige, så jeg tager det ikke så tungt.
Krisen er god for selvstændige konsulenter
Sideløbende med de større jobs i finansverdenen, herunder
det aktuelle i Saxo Bank, arbejder Allan Leth for offentlige
myndigheder og velgørende organisationer som fx. Care og Red
Barnet.
– Det kan godt være, at verdensøkonomien har taget et
13
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ja, jeg kan da snildt teste. Men det, jeg
virkelig brænder for, er arkitektur eller
projektledelse.” Så har vi altså et problem,
konstaterer Thomas Axen.

Sådan gør du
karriere som
konsulent
Dobbeltinterview: Tekniske
færdigheder er vigtige – og så skal
du kunne begå dig i organisationen.
Sektionschef fra ATP og HR-chef
fra ProData Consult giver gode råd
om, hvordan man får succes som
konsulent.
Ingen virksomheder bryder sig om at sende fejlbehæftede
produkter på markedet. Men det er trods alt de færreste, der
risikerer at gøre lige så mange kunder mugne som ATP, hvis
fejlbehæftet kode får lov at snige sig hele vejen i produktion.
– ATP udbetaler hver måned pension til ca. 795.000 pensionister.
Så der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor galt det i
værste fald kan gå – og hvor dyrt det kan blive – hvis der er fejl
i udbetalingerne, siger sektionschef Thomas Axen, ATP. Han
har ansvaret for, at alle nye releases gennemtestes, før de går i
produktion.
– Vi har ofte 25-30 større projekter i gang. Dertil kommer
et større antal mindre projekter, så opgavemængden er ret
betydelig. Samtidig er vi også et stort hus med mange kunder,
der er politisk styret. Det stiller særlige krav, tilføjer Thomas Axen.
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– Min erfaring er, at de bedste og mest
succesfulde konsulenter er dem, der
opfatter konsulentlivet som en karriere,
hvor den aktuelle opgave er den vigtigste
overhovedet. De hviler i sig selv og
ved, at hvis de leverer et resultat, der er
second-to-none, så er der også masser af
opgaver bagefter. For det er der praktisk
taget altid. Enten hos os eller hos andre.
Husk, at vi taler jo alle sammen med
hinanden i branchen og anbefaler på
kryds og tværs. Har du derimod tankerne
alle mulige andre steder, fx. hvad du skal
lave efter det aktuelle forløb, så skrider
det. Det kan dine kunder også mærke,
siger han.
”Ingen gider at være oppasser for en
konsulent”
Tilsvarende er de sociale kompetencer af
meget stor betydning, når man skal indgå
i et projektsamarbejde som konsulent. Det
vurderer Claus Schack.

– Det lyder måske meget banalt, men
du skal være klar til at samarbejde
og kommunikere. Ikke bare med de
nærmeste i teamet, men også generelt i
organisationen. Der er rigtig travlt derude,
og kunderne betaler mange penge for at
have konsulenter gående. Enten fordi de
mangler nogle spidskompetencer, eller
fordi der er behov for at aflaste deres
fastansatte i et eller andet omfang. Der er
ganske enkelt ikke tid til at skulle agere
mellemmænd og oppassere, siger Claus
Schack.
Han tilføjer dog, at der ”stadig er plads
til de der lidt indadvendte hardcore
kodetyper med benhård teknisk
spidskompetence, der helst ser på deres
skosnuder, når de taler. Men så skal
kunderne på forhånd være med på, at
det er den konsulenttype, de får. Ellers
er det normen, at man samarbejder og
indgår gnidningsløst i det arbejdsmæssige
fællesskab.”
Thomas Axen erklærer sig enig i Claus
Schacks vurdering. Dog med enkelte
modifikationer. ►

”Ingen er ekspert i alt!”
Thomas Axen har 27 fastansatte og omtrent 20 konsulenter til
opgaverne. Nogle af konsulenterne er på kontrakt via ProData
Consult, hvor HR-chef Claus Schack sidder med en ganske
klar holdning til, hvilke konsulenter, man foretrækker at formidle
videre.
– Konsulenter skal have en klar, realistisk og dokumenterbar
opfattelse af deres egne styrker. Derimod ringer alarmklokkerne
altid, hvis folk siger, at de er eksperter i praktisk taget alt. Det
er der jo ingen, der er – og sådan en type ville jeg ikke sende
ud til en kunde. Konsulentens primære kompetencer skal være
veldefinerede og hævet over enhver tvivl, siger Claus Schack.
– Derfor er vi ret påpasselige med, at både CV, certificeringer
og den konkrete projekthistorik er på plads. Endda vist nok i en
grad, så nogle bliver en smule irriterede. Men det må vi så tage
med, tilføjer han.
Fokusér på opgaven – så kommer der også flere
Når man parrer en konsulent med et projekt hos fx. ATP, skal
konsulenten også gerne have løst projekter af samme type
tidligere, så vedkommende kan komme hurtigt i gang med at
tage fra.
– Men konsulenten skal virkelig også have viljen til at indgå i
den helt specifikke sammenhæng, hvor vi har et behov. Jeg har
nogle gange været ude for at have fået folk ind, som siger: ”Ja
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”Konsulenter kommer i
sagens natur udefra og kan
tit se sammenhænge og
nye vinkler.”

– Konsulenter skal huske, at de ikke er
fastansatte, men arbejder til en – ofte
ganske betragtelig – timetakst. Derfor
forventer jeg, at deres præstationer står
mål med min investering. Så længe det
fungerer, så er der ingen problemer. Men
oplever jeg, at en konsulent hænger lidt
for længe ved bordfodbolden, når de
andre på teamet har travlt, så giver det
støj. For bliver projektet nu forsinket, fordi
konsulenten ikke yder sit maksimale? siger
han.
Loyalitet og sociale kompetencer er
i høj kurs
På samme led forventer Thomas Axen, at
konsulenter udviser en betydelig loyalitet
over for virksomhedens strategi og deres
nærmeste ledelse.

– Konsulenter kommer i sagens natur
udefra og kan tit se sammenhænge
og nye vinkler, vi ikke selv har været
opmærksomme på. Det er en stor
gevinst, hvis de også gør opmærksom
på, hvordan vi kan blive bedre. Men når vi
først har truffet en beslutning, så forventer
jeg også, at de bakker op og gør deres
bedste. Det nytter ikke at skulle bruge tid
på at diskutere validiteten i et projekt igen
og igen; vi skal videre på et tidspunkt,
konstaterer Thomas Axen.
Han beretter om et særlig grelt
tilfælde, hvor en konsulent – efter
talrige diskussioner om en bestemt
projektstrategi – sendte en beklagende
mail helt op på direktionsniveau.
– Man kan godt sige, at det samarbejde
gik lidt på grund. Det var faktisk ærgerligt,
for konsulenten var ellers virkelig dygtig,
siger Thomas Axen.
– I min bog er nogle af de mest værdifulde
konsulenter dem, der både fungerer
socialt og kompetencemæssigt. Det
er dem, der aldrig kommer i problemer
– og trækker du referencer på dem, er
kunderne uden undtagelse glade. Det kan

så godt være, at der måske er nogle, der
rent kompetencemæssigt er et mulehår
bedre. Men til gengæld kommer man
også rigtig langt ved at spørge sig for eller
sparre med andre i virksomheden i stedet
for partout altid at skulle lege Superman,
mener Claus Schack.
Thomas Axen tilføjer dog, at han altid
forventer, at konsulenten også gør en
indsats uden for arbejdstiden med at
lære videre. Både om virksomhedens
specifikke systemer og løsningsstruktur
samt om den teknologi, han skal arbejde
med i det pågældende forløb.
– Jeg kan sagtens finde på at stikke
konsulenten en bog og sige: ”Læs!” Men
det skal man nu ikke tage så tungt endda,
for den behandling udsætter jeg også
mine egne medarbejdere for, griner han.

Ti bud på den gode konsulent
Baseret på deres fælles erfaringer har Thomas Axen, ATP,
og Claus Schack, ProData Consult, sammenfattet ti bud
på, hvad der karakteriserer en virkelig dygtig og værdsat
konsulent.
1. I ’salgsfasen’ skal du fortælle præcis, hvad du kan – og
også være ærlig om, hvad du ikke kan – ligesom du
skal kunne fremvise konkrete resultater og referencer
på dine kompetencer.
2. Du skal have fremdrift og den rigtige holdning. Både
når du søger opgaver og når du er i et forløb hos en
virksomhed. Vær opsøgende og vent ikke på, at opgaverne kommer flyvende.
3. Husk, at den opgave, du skal løse, indgår i en helhed.
Hav styr på dokumentationen og vær god til at lære fra
dig. Resultatet skal også kunne anvendes af andre, når
du er gået hjem eller ikke er hos kunden længere.
4. Du skal investere lidt tid i at udvikle dig inden for den
organisation og faglige sammenhæng, hvor du skal
indgå.
5. Vær opmærksom på, at du har afstemt forventningerne
helt, når du starter på en opgave. Husk, at du skal give
kunden værdi langt hurtigere, end hvis du var medarbejder.
6. Vær reel og forstå din rolle. Du skal være loyal over for
den person i organisationen, der har sat sit navn på din
kontrakt. Stik en finger i jorden, før du udfordrer den
plan, man arbejder efter.
7. Vær troværdig og grundig i al kommunikation og planlægning.
8. Det kan godt være, at du er selvstændig. Men kunden
forventer, at du indgår gnidningsløst i det hold, hvor du
skal indgå.
9. Hav fokus på at løse den opgave optimalt, du arbejder
med lige nu – ikke på den næste. Er du dygtig, skal der
nok komme mere arbejde.
10. Se konsulentlivet som din karriere og opfat dig selv
som et varemærke. Du er aldrig bedre end din sidste
opgave. Husk, at kunderne også taler sammen.
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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 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…)
VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows
NT/2000/XP
METODER
CMMI
ITIL
LEAN
Multi threading
Prince 2
Scrum
SixSigma
SPROG/
VÆRKTØJER
ASP
ASP.NET
JSP
AXAPTA
C ++
C#
Cobol
Cool:Gen
Java
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
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
FORRETNINGSOG KONTORSTØTTEAPPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP
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i denne opgave”, skal du dog være
opmærksom på, at Sven og Peder
ingen mulighed har for at svare på alle
henvendelser. Hvis de vurderer, at du er
den rigtige kandidat til opgaven, så vil
du blive kontaktet personligt. Dine CVoplysninger vil ikke blive givet til kunden,
før vi har snakket med dig.
Et opdateret CV gør dig mere synlig
Noget af det vigtigste at vide om Sven
og Peders udvælgelsesmetode er, at de
ofte tager udgangspunkt i søgning på
arbejdsområde/kompetence. Derfor kan
det naturligvis være afgørende, at du
husker at opdatere dit ProData online-CV.
Vi anbefaler, at du opdaterer dit CV i god
tid og helst et par uger (minimum 14 dage)
før din kontrakt slutter.

Hvordan bliver du synlig
hos ressourceafdelingen?
Som ressourcekoordinatorer i
ProData Consult har Peder Andersen
og Sven Johansen det store overblik
over alle indkomne freelanceopgaver.
De fungerer som mellemled mellem
salgsafdelingen og HR-afdelingen
og er primus motor, når det handler
om at finde egnede kandidater til
opgaverne.

www.konsulenter.dk
Peder og Svens primære værktøj og medie er www.
konsulenter.dk. Stort set alle indkomne opgaver bliver lagt op på
sitet, som opdateres flere gange om dagen. Som konsulent er
det derfor vigtigt løbende at holde sig orienteret om, hvad der
foregår på sitet.

I den sammenhæng er det interessant for dig at vide, hvad Peder
og Sven kigger efter, og hvad du kan gøre for at forbedre dine
chancer for at blive udvalgt som kandidat.

Webformularen ”Jeg er interesseret i denne opgave”
Sven og Peder anbefaler, at du bruger webformularen ”Jeg
er interesseret i denne opgave” og meget gerne med en kort
kommentar til opgaven. En kort kommentar kan være en
stor hjælp for ressourceafdelingen i udvælgelsen af egnede
kandidater og kan i visse tilfælde bruges i den videre salgsproces
med kunden.

Helt overordnet set ser processen således ud:
1. Salgsafdelingen får opgaverne ind fra kunderne.
2. Ressourceafdelingen registrerer opgaven og leder efter
egnede kandidater.
3. HR-afdelingen validerer og klargør CV til fremsendelse.
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Tilmeld dig RSS-feed
I de perioder, hvor du leder efter opgaver, anbefaler ressourceafdelingen, at du tilmelder dig vores RSS-feed på www.
konsulenter.dk for at få det hele med. Når kontrakten er i hus, så
afmeld dig igen denne service og slip for de mange tilbud om
freelancekontrakter.

OBS! Når du henvender dig via formularen ”Jeg er interesseret

Check ledighedsdato
Ligeledes kan det være afgørende, at
din ledighedsdato er korrekt. Det er
ikke usædvanligt, at en ledighedsdato,
som ligger 14 dage eller en måned ud i
fremtiden, kan være afgørende for, om du
bliver kontaktet på en opgave eller ej.
Opdater dit ProData-CV i forhold til
opgaven
Hvis du er meget sikker på, at dine
kompetencer passer på en opgave,
så vil det være en stor hjælp for
ressourceafdelingen (og således
naturligvis forbedre dine chancer
betydeligt), at du gennemgår/opdaterer
dit ProData-CV i forhold til den specifikke
opgave.
Hvis der for eksempel er tale om en
Microsoft SQL Server opgave, så sørg for,
at al din Microsoft SQL Server erfaring
er lagt ind i både resume, kompetencer
og projekterfaring med navns nævnelse.
Og vær ikke nervøs for gentagelser
i projekterfaringen - gentagelser i
forbindelse med konkret udført arbejde
validerer blot dine kompetencer.
Ressourceafdelingen i København:
Sven Johansen: 88 83 26 34
Peder Andersen: 88 83 26 39
Ressourceafdelingen i Jylland:
Majbritt Vater: 88 83 26 27

Inspirationsaften tirsdag den 18. oktober:

Gør dit system administrationsvenligt med PowerShell
Copenhagen .NET User Group, CNUG, inviterer til
inspirationsaften hos ProData Consult i Hvidovre. Målet er
at afholde brugergruppemøder i Københavnsområdet om
forskellige teknologier relateret til .NET platformen. Denne
aften handler det om PowerShell.
“Har du nogensinde deltaget i et projekt, hvor man fra starten har tænkt på den
it-afdeling, som ville komme til at have ansvaret for systemet i produktion?
Alle forretningssystemer har unægtelig en mere eller mindre stor række
administrative opgaver tilknyttet. Det sker dog sjældent, at man bygger en
funktionalitet ind i systemet, som gør, at it-folks arbejde bliver lettere og kan
afklares hurtigere. Det er beklageligt i mine øjne, fordi den faktor alene ville
bidrage til systemets fremgang. Desuden kræver det ikke særlig mange ekstra
udviklingsressourcer at få på plads.”
Ved denne inspirationsaften vil .NET ekspert Enrico Campidoglio vise, hvordan
man kan berige et .NET system med et effektivt administrationsværktøj vha.
Microsoft PowerShell og dens programmeringsmodel. Han vil bygge en
hjemmeside, hvor de administrative opgaver både kan klares manuelt via en
grafisk brugergrænseflade og automatiseres helt vha. PowerShell.
Han viser, hvordan det kan gøres samtidig med, at man beholder en ren
arkitektur og uden en stor mænge ekstra kode. Microsoft selv har i de seneste
par år haft en intern retningslinje, som kræver, at alle server-produkter skal kunne
administreres både via GUI og PowerShell. Hvorfor skulle vi andre, som bygger
systemer oven på Microsoft-platformen, så ikke gøre det? På sigt kommer det til
at blive en forventning til vores it-afdelinger.

Hvornår: Tirsdag den 18. oktober kl. 18:00-21:00
Hvor: ProData Consult, Stamholmen 157,
2650 Hvidovre
Medlemskab hos CNUG ikke nødvendigt - alle er velkomne.
Tilmelding på http://t.co/gdKa74K eller hos
Allan Larsen: al@prodata.dk
 Enrico Campidoglio
Enrico er løsningsarkitekt med en passion for ren kode. Mens Enrico
prøver at holde sit kontrolbehov under kontrol, fokuserer han primært
på distribuerede systemer, objektorienteret design og unit-testning.
Teknologien er ofte en implementationsdetalje, men i de sidste 10 år
har Enrico arbejdet mest med .NET med nogle enkle Java-mellemspil.
Når han ikke sidder ved computeren, nyder Enrico at tilbringe tid
sammen med sin familie eller er ude og løbe en tur. Han kan kontaktes
via sin blog på megakemp.wordpress.com eller på
Twitter @ecampidoglio.
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- stedet for de tunge it-konsulenter

En mulighed for .net-udviklere
Inspirationsaften med Finn Helmer om e-handel
og om hans nye projekt – xPoint.

Torsdag den 8. september kl. 17:00 – 19:00
ProData byder velkommen til en aften, hvor Finn Helmer fortæller om sit bud på fremtidens e-handel
og om visionerne bag en ny e-handelsløsning kaldet xPoint.
Hør, hvordan du som som konsulent har mulighed for at drage nytte af xPoints internationale
salgspotentiale ved at udvikle plug-ins til produktet.
Foruden Finn Helmers præsentation vil der være mulighed for at stille spørgsmål undervejs samt se
en demo af xPoint-platformens arkitektur og extensibility. Demoen vil foregå på engelsk.
Tilmelding og adresse:
ProData Consult København
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
Tlf.: 43 43 11 71
Tilmelding til Allan Larsen: al@prodata.dk

Program:
kl. 17.00:

”Fremtidens e-handel – en mulighed for konsulenter” ved Finn Helmer

kl. 18.00:

Pause med spisning

kl. 18.30:

”xPoint-platformens arkitektur og extensibility” ved Alexander Mantzoukas

kl. 19.00:

Afrunding med spørgsmål og svar

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Der vil blive budt på kaffe, kage og et let måltid undervejs.


Finn Helmer
blev kendt
over hele
Danmark, da
virksomheden
GIGA i 2000 blev
solgt til Intel for
et milliardbeløb
efter blot 8 år
med Finn Helmer
i direktørstolen.
Siden har Finn
kastet sig over
flere store projekter,
heriblandt
udviklingsprojektet
xPoint, som bl.a.
tilbyder freelancekonsulenter
mulighed for
at udvikle
extensions til
produktet i .net.
xPoint er en del af
ScriptServer,
en virksomhed som
tilbyder CMS,
e-commerce,
intranet
og forskellige
administrative
extentions i én
komplet platform.

