
KONSULENT
 NYT 

Sommer  2006  —  u dg ive l se  n r. 10

B L A D E T  F O R  D E  T U N G E  D R E N G E !

02 Leder: 
Globalt netværk

Nyeste konsulentstarter

Artikel: 
Jorden rundt som telecom-
konsulent

Artikel: 
Fra bombehelvede til paradis

En hyldest til Hutters 

Forumaftener

Efterspurgte kompetencer

Indhold:

03

04

07

09
10

12



Samer Yacoub

Telia Danmark

Ole Christensen 

Nokia

Jean-Luc Nobourg 

TDC Kabel TV

Jacob Friis Saxberg

TDC Totalløsninger

Henrik Kramer
Scanvægt International

Den globale fremtid!
Som jeg nævnte i sidste udgave af KonsulentNyt, så er vi i fuld gang med 
at globalisere vores koncept - ProData Consult. Det er ikke bare en luftig tanke eller en vag drøm 
om fremtiden, det sker faktisk lige her og nu.

F aktisk så går det så stærkt, at dette her også bliver min 
sidste leder. Den detaljesøgende iagttager har måske allerede 
bemærket, at jeg ikke længere står opført på vores website 

som Administrerende Direktør for ProData Consult. Det er der en 
god grund til, og det er bestemt ikke fordi, at jeg har trukket mig 
– tværtimod. Men mere om dette lidt senere.

Jeg har den udsøgte glæde at byde velkommen til den nye 
Administrerende Direktør for ProData Consult – Henning Jørck. 
Henning er ikke alene en meget værdig afløser for den stilling, som 
ellers har været mit et og alt i de sidste 7 år, han er også en yderst 
kvalificeret person.

Henning har i over 2 år faktisk været en af de helt tunge ProData 
konsulenter, og har leveret fremragende resultater til vore kunders 
store glæde. Han har stor international erfaring som indkøber 
gennem 16 år i Europa og Fjernøsten, og har ikke mindst haft 
ledelseserfaring siden 1971. Så han har bestemt de ting, der skal til.

Og på den mere bløde side, så repræsenterer Henning faktisk alle 
de vitale værdier, som ProData Consult altid har været bygget på. 
Henning er den type, der aldrig giver op og altid tror på, at tingene 
kan lykkes. Han har en oprigtig interesse for sine medmennesker 
og brænder stærkt for ProData Consult, og så er han tilmed ganske 
filosofisk anlagt. Jeg byder derfor Henning hjertelig velkommen som 
Administrerende Direktør, vel vidende, at han nok skal føre ProData 
ånden videre til endnu større højder.

Og hvad så med Carsten Lindskog? Er det nu slut med ham? Nej, 
som tidligere nævnt, så er vi i fuld gang med en ret så ambitiøs 
globaliseringsproces. Interessen for dette har været så enorm, at jeg 
ikke har set anden fornuftig vej, end at dedikere mig selv 100 % til 
dette formål. Og der er allerede fuld fart på.

ProData Consult er nu under etablering i Bangladesh, Belgien, 
Estland, Hong Kong, Indien, Irland, Polen, Rusland, UAE (Forenede 
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Arabiske Emirater), Ungarn, Ukraine og USA. Og der er mange andre 
lande på vej her i 2006. Du vil selvfølgelig løbende blive orienteret 
om de steder, hvor ProData Consult åbner nye afdelinger.

Som det ses af denne udgave af KonsulentNyt, så er der sat fokus 
på internationale konsulentoplevelser. Og hvis dette tiltaler dig som 
en spændende udfordring, eller er en vigtig del af dit CV, så kan jeg 
varmt anbefale, at du hurtigt får lavet en engelsk udgave af dit CV, 
så vi kan begynde at præsentere din profil verden over.

Selv er jeg draget til USA for at åbne hovedsædet for det 
nordamerikanske kontinent her i Los Angeles. Og det er også 
herfra, at jeg arbejder på den øvrige globaliseringsproces. Jeg tror 
på, at dette vil afstedkomme langt større muligheder for dig som 
konsulent tilknyttet ProData Consult – uanset om du ønsker at 
arbejde internationalt eller blot lokalt. Og vi kan allerede nu se en 
kraftig interesse (afspejlet i mange konkrete forespørgsler) fra vore 
kunder i Danmark.

Håber, at du får glæde af at læse denne udgave af KonsulentNyt, 
og at det kan give inspiration til nye udfordringer og eventyr for dig 
som konsulent. Jeg takker for al den gode tid, som jeg har haft med 
alle jer fantastiske konsulenter i ProData Consult. Som en valideret 
ProData konsulent er du at betragte som blandt de absolut bedste. 
Og det er virkelig værdsat.

Rigtig god læsning!

Venlige hilsener
ProData Consult

Tidl. Adm. Direktør
Carsten Lindskog



Jorden rundt som telecomkonsulent
- Interview med Samer Yacoub, International IT-konsulent - og far til to
 
Interview med Samer Yacoub. 35 år. Født og opvokset i Nazarat, Israel. International freelance IT-konsulent med 
speciale i telekommunitaion. Lige nu på opgave for ProData hos Telia Danmark. Medrejsende: Hans kone April fra 
Californien og deres tvillingedøtre på 3 år. 

Side 4 Side 5

og personen sagde “Well – you told me to delete all  files”. Og jeg 
svarede:  “NO NO – I told you to delete OLD files – not ALL files”. 
Well – med mit dårlige engelsk og så til en tysker og midt om 
natten – så opstår der fejl. Jeg brugte rigtig mange timer på at 
genskabe og re-processe filerne igen. Det er nok det værste, jeg 
har været ude for.  

•	Som en international IT-konsulent der rejser rundt og har 
hele planeten som sit arbejdssted i stedet for bare at færdes i 
sit hjemland – hvordan gør du det? Hvordan får du dine jobs? 
I dag har du Internettet, og du kan finde alt det, du vil her. Verden 
bliver mindre og mindre, og der er flyvemaskiner til et hvilket som 
helst sted i verden, du gerne vil hen. Og jobs finder du også via 
internettet. Du skal bare finde de rigtige sider, så kan du finde 
jobs uanset, om du gerne vil til Asien, Europa, Østen etc. Og det er 
da også på den måde, jeg fandt jobbet her i Danmark. Jeg fandt 
nogle annoncer på internettet fra ProData Consult, og det var det. 

•	Har du et godt råd til IT-freelance konsulenter som godt 
kunne tænke sig at prøve kræfter i udlandet? 
For det første: Sig aldrig “jeg gør det næste år”. For det andet: vær 
ikke bange – bare gør det! Brug internettet, find de sider, der tilby-
der jobs over hele verden, og så er det bare at vælge. Send dit CV 
til det konsulenthus, som søger konsulenter, snak med dem over 
telefonen, og afslut en handel. Sådan. 

•	 Er der nogle besværligheder ved at rejse rundt i verdenen? 
Nej, jeg vil ikke kalde det besværligheder – men udfordringer. 
Hvert nyt sted har sine egne regler og sin egen kultur du skal lære 
at kende; hvordan folkene reagerer og opfører sig, hvad man kan 
sige, og hvad man ikke kan sige. Det er aldrig det samme. Og det 
er det, der er udfordrende. Man skal hele tiden tilpasse sig - og 
sådan set lære at opføre sig som en tysker, en dansker, eller en 
spanioler, etc. 

Jeg kan huske første gang jeg kom til Danmark. Det var noget 
af et kulturchok. I Israel for eksempel, hvis du skal i banken eller 

købe ind – så står man ikke i kø. Du går bare hen til disken, skub-
ber lidt med albuerne for at bane vej, og så beder du om det, du 
skal købe, og det er det. Men her i Danmark skal du først tage et 
nummer, og så pænt stille sig og vente, indtil det bliver ens tur. 
Det var en helt vild oplevelse for mig første gang. En anden ting 
er, at folk som mig fra Mellemøsten, vi snakker ikke – vi råber. 
Ikke fordi vi skændes – sådan snakker vi bare sammen. Men dan-
skerne kan ikke have det - så jeg var nødt til at lære at dæmpe 
mig selv og tale dæmpet og stille og roligt. Og det er altså ikke 
nemt, når man hele sit liv er vokset op med en kultur, der snakker 
meget højt. Men nu er jeg ved at vænne mig til det. 

•	Hvilke forberedelser laver du, før du ankommer til et nyt 
land? 
Da jeg ikke er europæer, så er der en del papirarbejde med 
arbejdstilladelser etc. Men i IT-branchen er det lidt nemmere at 
få papirer godkendt. Og så skal man lige finde ud af, hvor man 
kan bo etc. Nogle firmaer arrangerer det hele for dig og nogen 
gør ikke – så det skal man lige være opmærksom på. Men igen 
bruger jeg internettet til både at finde information om det land, jeg 
skal flytte til, byen jeg skal bo i, finde et sted at bo, etc. Og det er 
sådan, jeg gør. 

•	At skabe en karriere som du har gjort, at rejse rundt i  
verden – og oven i købet være gift og have 2 små børn 
 – hvordan gør du?
Faktisk var det ikke et valg, jeg traf. Det var mere, at sådan blev 
det, og det passede fint ind i det, jeg allerede lavede. Min kone 
og jeg mødtes i Danmark, blev gift i Grækenland og så flyttede vi 
sammen til Tyskland. Efter to år ville vi gerne have børn – og så 
fik vi tvillinger. Og uanset hvor jeg flytter hen, så har jeg min kone 
og børnene hos mig.  

Selvfølgelig er jeg heldig ved, at de kontrakter jeg har haft indtil 
nu, har været af længere varighed – fra et år eller længere, og 
børnene er ikke i skolealderen endnu. Jeg går ud fra, at vi i frem-
tiden er nødt til at falde til ro et sted, når børnene skal til at gå i 
skole. Men på det her tidspunkt er det fantastisk at rejse rundt, og 
børnene lærer at møde nye mennesker, kulturer og vænne sig til 
nye steder – det vil helt sikkert være en hjælp til dem i fremtiden. 

Men jeg vil godt lige indskyde, at alt det her kun er muligt, fordi 
jeg har en kone, der støtter mig i alt, og som er villig til at tage 
med mig og tage sig af børnene og tage sig af mange af de prak-
tiske ting. Og det giver mig frihed til at koncentrere mig om mit 
arbejde, gøre karriere og ikke skulle bekymre mig om børnene. 

•	Din kontrakt med Telia kører indtil december I år. 
Hvad er så din plan? 
At kigge efter et nyt job. Min kone vil gerne til 
Spanien. Så det bliver sikkert i Spanien, jeg får 
den næste kontrakt. 

H vornår begyndte du at interessere dig for IT? 
Det var omkring 6. klasse. Jeg elskede at spille computer- 
spil – og blev utrolig nysgerrig efter at finde ud af, hvordan 

man lavede disse spil. Senere startede jeg på universitetet, hvor 
jeg læste computerteknik (computer science) og matematik. Efter 
universitet begyndte jeg at arbejde for Amdocs – en ledende 
softwarevirksomhed indenfor Billingsystemer.  

•	Hvad er det, du godt kan lide ved at arbejde i denne  
her branche?
Det er et svært spørgsmål – men det er vel først og fremmest 
tilfredsstillelsen ved, at man laver noget, som bagefter bliver brugt 
af andre, og som letter deres arbejdsgange, eller hjælper dem til 
at gøre deres job bedre og gøre deres liv nemmere. Og så selvføl-
gelig at løse de udfordringer, jeg kommer ud for i dagligdagen. 
Det er jo fantastisk at sidde og lytte til en kundes problemer, gå 
tilbage til sit kontor, lave et program, der løser det, implementere 
programmet - og så efterfølgende se den succes, der kommer ud 
af det. Så er man stolt. 

Jeg kan huske en gang hos et telefonselskab i Tyskland. De havde 
problemer med deres regningsindbetalingssystem. Deres kunder 
blev pludselig trukket dobbelt af telefonselskabet. Så de havde 
brug for én med det samme, som kunne skrive et program, der 
kunne tilbageføre alle dobbeltbetalingerne, så kunderne fik deres 
penge tilbage, inden det udviklede sig til en alt for stor katastrofe. 
Så på ingen tid fik jeg lavet det her program, fik alle pengene 
ført tilbage til kunderne – og alle var glade. Det var en fantastisk 
følelse at løse denne opgave.  

I IT-branchen, når du laver noget for en virksomhed, er det som 
regel af så stor betydning, at det påvirker virksomheden ret meget. 
Så jeg er altid stolt over de ting, jeg laver for en virksomhed, når 
det har store positive konsekvenser. 

•	Har du nogensinde oplevet et mareridt, hvor tingene  
virkelig gik galt? 
Åh ja – det var engang, hvor jeg var “on call”  – som betyder, at 
gik noget galt, kunne virksomheden ringe til mig, og så support-
erede jeg over telefonen. En aften ved 3-tiden ringede en 
medarbejder fra virksomheden til mig og havde brug 
for hjælp til at få et system op at køre igen. Det her 
foregik i Tyskland, så jeg talte engelsk til ham og bad 
ham om at ”delete old files”.  Da jeg kommer på arbe-
jde næste morgen, kigger jeg lige ind i ‘the directory’ 
– og alle filer er VÆK. Der er helt tomt – ingenting!  
Jeg råbte ”hvad f…. er der sket? Hvor er alle filerne?”, 



Fra bombehelvede til paradis
– af Ian Ludlow, international IT-konsulent 

Han har prøvet stort set alt som IT-konsulent. Alt fra at være for tæt på krigszonen i Mellemøsten, til 
oplevelsen af rendyrket paradis i Thailand. Væbnet med over 20 års international IT-erfaring og et tykt 
lag britisk humor rejser Ian Ludlow rundt i verdenen og hjælper virksomheder med deres IT. 

E r der altid så svedende varmt her? Alle vinduer i kontoret står 
på vid gab, ventilatorerne kører for fuld skrue, og chefen har 
beordret et air condition system installeret. Folk møder op på 

arbejde iført shorts og sandaler. Før jeg kom til Danmark, troede jeg, 
at jeg skulle til et køligt, nordisk land med høje, blonde mennesker - 
hvor alle ligner modeller, og hvor folk dyrker masser af sport. I stedet 
virker det som om, kontoret befinder sig midt i Amazonas regnskov. 

Nå, men til sagen. Jeg har arbejdet hos Telia Danmark siden medio 
april 2006. Der er en afslappet stemning herude, selvom Telia 
- på linie med andre virksomheder - ønsker resultater, og mine 
arbejdsdage er efterhånden blevet lange. København har i øvrigt 
overrasket mig meget. Sammenlignet med London er gaderne jo 
rene, og der er næsten ingen trafik.
 
Hvordan gik det så til, at jeg i dag arbejder som konsulent i 
København? Jo, for mange år siden var jeg projektleder på et billing-
system hos British Telecom (BT) Mobile Communications. På det 
tidspunkt var BT netop blevet privatiseret, og de nye ejere besluttede, 
at 240.000 ansatte så absolut var i overkanten af det nødvendige. 
Tiden var kommet til at foretage nogle drastiske nedskæringer, men 
man ønskede ikke at indlede det nye ejerskab med en kamp imod 
den stærke telecomfagforening, med risiko for strejker til følge. Det 
ville være dårligt for salget, dårligt for firmaets omdømme, og - hvad 
endnu værre var - rigtigt skidt for aktiekurserne. 

Så de tilbød en attraktiv kompensation til de medarbejdere, som 
valgte at gå af frivilligt. Jo længere tid, man havde været der, jo større 
var det gyldne håndtryk. Nogle medarbejdere tog derfra og kunne 
begynde på nye jobs med det samme med 6-cifrede beløb i hånden. 
Min egen chef fik en kvart million i hånden, da han gik derfra - pund 
altså. Jeg forlod selv BT efter 10 års ansættelse, fik betalt nogle store 
regninger og satte så kurs mod Mellemøsten, nærmere betegnet 
Bahrain. Dette er historien om, hvad der efterfølgende skete:
 
Jeg forlod England på en kold og mørk morgen i oktober og ankom 
i Manama, hovedstaden i Bahrain, på en varm eftermiddag, hvor 
temperaturen var oppe over 30 grader. Ved første indtryk virker 
Bahrain temmelig velstående. Der er hvide villaer overalt, og 
bougainvilleaen kravler hen over de fine mure. Men jeg opdager 
snart, at disse huse kun er for de indfødte Bahrain’ere. Jeg 
overraskes over antallet af indere og phillipinere i landet, som bor 
under helt andre forhold. 

Ellers går alt fint. Jeg nyder temperaturen og muligheden for 
de næsten daglige svømmeture. En dag beslutter jeg at tage 
på en weekendtur for at se på oliekilder i ørknen og for at se et 

Ægypten

kæmpemæssigt akacietræ, som går under navnet “Livets træ”. 
Foruden træet var området helt goldt og øde. Mens jeg sidder på 
bagsædet under kørslen, har min guide for vane at rulle sit vindue 
ned med jævne mellemrum for at spytte ud. Men vinden bærer 
spyttet hen på mit vindue, og inden længe føler jeg mig halvdårlig og 
må flytte til et sæde på den anden side i bilen.
 
Efter 5 måneders ophold, beslutter George Bush senior og General 
Norman Schwartzkopf (guderne må vide, om jeg har stavet det rigtigt) 
at sende tropper ind i Irak som svar på tiltale fra Mellemøstens 
diktator, Saddam Hussein. Det var på tide at komme videre. Bahrain 
havde været en interessant oplevelse, men jeg bryder mig ikke om 
at være midt i en krigszone. Desuden var penge også et problem 
for mig i Bahrain, fordi det forventedes, at jeg selv betalte for rejser 
og ophold fra starten af, selvom jeg først modtog min betaling flere 
måneder senere. 
 
At flyve til Mellemøsten og bo der i månedsvis er ikke billigt. Et andet 
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Jorden rundt som telecomkomsulent – fortsat
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... Og så svinger vi mikrofonen over til hans kone 
April og stiller følgende spørgsmål: 

•	Samer er fra Israel og du er fra USA. Hvordan mødte I  

hinanden? 
Før jeg mødte Samer, arbejdede jeg i Japan, og efter 6 år ville 
jeg gerne læse videre på universitet. I stedet for at tage tilbage 
til USA, fandt jeg frem til Ålborg universitet, og så flyttede jeg til 
Danmark. På andet semester ville jeg gerne lære lidt mere dansk, 
så jeg meldte mig til et sprogkursus. Og her mødte jeg Samer.  

Vi blev forlovet, og jeg rejste herefter til Bruxelles for at arbejde for 
EU kommissionen. Samer blev i Ålborg, hvor han havde en kontrakt 
med Sonofon. Vi ville gerne giftes i Grækenland, så vores bryllup 
blev planlagt via e-mails mellem mig og Samer og vores bryllup-
skoordinator i Grækenland. Da dagen oprandt, hvor vi skulle giftes, 
mødtes vi alle i Grækenland, med både Samers familie fra Israel og 
min familie fra Californien. 

•	Har du nogle gode råd til kvinder eller mødre, hvis familien 
skal flytte til udlandet? 
Ja! Bliv medlem af en klub. Fx. “ The American Womans Club” 
eller The International Womans Club”. Disse klubber kan hjælpe 
med mange ting. Jeg ved ikke, om der i de forskellige lande er en 
klub kun for danske kvinder. Hvis ikke kan jeg varmt anbefale the 
American Womans Club. De tillader også andre at blive medlem, 
uanset om man er amerikansk statsborger eller ej. Og de er meget 
hjælpsomme. Fx. da jeg blev gravid i Tyskland, fik jeg alle mulige 
gode råd mht. hospitaler, og hvad man kan forvente i et udenlandsk 
hospital, og når du har født, har du en gruppe, som kan støtte dig. 

•	Hvad ser du som en fordel ved at rejse rundt?  
Du har mulighed for at opleve og bo i forskellige kulturer. De første 
6 måneder har de fleste lyst til at tage hjem igen. Men efter et år 
– så vil flertallet ikke hjem mere. Så begynder man at nyde at leve 
på den måde. Og man begynder at nyde det, fordi det er nemmere 
at leve i udlandet på en måde. Der er ikke de samme regler, man 
skal overholde som derhjemme. Og som regel skal man som hustru 
ikke arbejde, og man har mulighed for at gøre så mange andre ting, 
som man ikke har mulighed for, hvis man boede derhjemme. Hvis vi 
boede i Californien, ville jeg være nødt til at arbejde fuldtid. 

•	Hvor tror du familien er om 10 år? 
Højt sansynligt I Californien. Det er skønt at være i udlandet, mens 
børnene er små, men når de når en bestemt alder, så skal vi til at 
slå os ned. Kunne man med sikkerhed blive i det samme land 5 år i 
træk, kunne vi sagtens blive ved med at leve i udlandet – men er det 
kun et års tid hvert sted så bliver det svært for børnene, når de skal 
i skole. 

Personligt elsker jeg at bo i udlandet, og bo i forskellige lande. Og 
selvom alting måske var nemmere, hvis man boede et fast sted – så 
vejer det andet tungere. 

•	Hvad har du lært mest ved at rejse rundt i forskellige kulturer? 
Jeg har lært, at uanset kultur, farve og tro er alle mennesker dybest 
set ens. Mange har det synspunkt, at folk rundt om i verden er 
meget forskellige, men det er ikke rigtigt. For når du begynder at 
lære folk at kende, så har alle de samme reaktioner og følelser. Pro-
blemerne mht. kærlighed, livet, ægteskab osv. er altid de samme, 
uanset hvor du bor, eller hvor du kommer fra. 

Og så har jeg fået en masse dejlige venner rundt om i hele verden. 
Dem kan jeg trække på, når det er nødvendigt, og det er 
jo fantastisk. 



spørgsmål er: hvad pokker skal man lave om aftenen? Jeg tror helt 
ærligt, man kan sige, at når man har set én kamel i ørknen, har man 
vist set dem alle. Jeg spildte for mange aftener foran fjernsynet på 
mit hotelværelse, men kunne kun takke mig selv for, at jeg ikke kom 
mere ud. Nå, men konsulentmarkedet var heldigvis på vej op, og 
snart befandt jeg mig igen tilbage i England hos T-Mobile.
 
Jeg blev hos T-Mobile i to et halvt år. Min rolle var at designe alle 
interfaces mellem et nyt billing-system og de eksterne systemer, som 
skulle sende data til det nye system. Det var et interessant arbejde 
med lange arbejdstider – og denne gang uden at bomberne fløj 
omkring ørerne på mig. 

Økonomien var ikke noget problem, for jeg boede på et hotel i 
nærheden, hvor jeg blot skulle betale sidst på ugen. Jeg har lært at 
sikre min betaling, før jeg skal bruge pengene. Det blev min første 
gyldne regel som ekstern konsulent: Hvis du har ugentlige udgifter, 
så sørg for at modtage ugentlige betalinger. Leverandøren vil måske 
ikke bryde sig om det, men det vil hjælpe dig. Et andet plus var, at jeg 
havde min egen bil med. Om aftenen kunne jeg tage en køretur, gå 
i biografen, gå på indkøb eller besøge nogle venner. Så hvis du kan 
arrangere det, så sørg for at have et transportmiddel, og flyt ud af 
hotellet så hurtigt som muligt. 

Nå, tilbage til arbejdet. Nye muligheder byder sig, da jeg efter et 
stykke tid beslutter mig for at investere omkring 10.000 pund i et 
kursus i Clearify, et CRM system som gik sin sejrsgang rundt omkring 
i verden. Med mine nyvundne talenter fik jeg lidt senere et job som 
projektleder hos KPN i Holland. Der boede jeg hos nogle bekendte, så 
aftenerne var bestemt ikke kedelige, og de var glade for at modtage 
min betaling en uge bagud. Alt virkede OK, så hvorfor skifte job? 

Det viste sig imidlertid, at KPN havde et håb om at ansætte mig som 
fastansat til en brøkdel af den løn, jeg oppebar som konsulent. Da 
jeg sagde til chefen, at jeg ikke var interesseret i tilbudet, var hans 
svar: “Ian, lige nu har jeg lyst til at give dig en knytnæve i ansigtet”. 
Eftersom jeg selv er omkring 170 cm høj, og han var omkring 2 
meter, havde jeg ikke lyst til at få nogen øretæver af ham. Jeg anser 
ikke mig selv for at være en voldelig type, men volden lod til at følge 
mig på min vej. Endnu en lektie lært - undgå konfrontationer.
 
Jeg ender med at få et job hos Cable and Wireless i Manchester, 
og for første gang i årevis kan jeg faktisk bo i min hjemby, Leeds. 
Der er ingen problemer med økonomi, boligforhold, kedsomhed 
eller aggressive personer. Og hvad sker der så - Cable and Wireless 
beslutter sig for at droppe projektet efter blot 3 måneder, og jeg bliver 
ledig på jobmarkedet igen. 

Denne gang får jeg en kontrakt, som ændrer mit liv. Jeg ved intet 
om Thailand, og da jeg søger information om landet på nettet, 
bliver jeg bombarderet med hjemmesider, som tilbyder alt lige fra 
postordrehustruer til stærkt krydret mad. Jeg er efterhånden klar 
til at tage nogle chancer, og gør det så igen ved at tage afsted til 
Fjernøsten. Jeg ankommer til Bangkok, fortumlet og udmattet pga. 
jetlag og mangel på søvn. Larm, lugt og luftfugtighed rammer mig 
som et godstog, idet jeg træder ud af flyveren. Men jeg kommer mig 
over det ret hurtigt. 

Efter et par uger sker der noget besynderligt, men sjovt. På kontoret 
begynder alle at sprøjte vand på hinanden, og søde piger går rundt 
og smører vores ansigter ind i hvid farve. Det er Song Kran - det 
thailandske nytår - og jeg oplever den første af flere forskellige 
smukke, mystiske fester, som gør dette sted så anderledes i forhold 
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Fra bombehelvede til paradis – fortsat

Ny officiel ProData rekord:
4 års tro tjeneste hos samme kunde!
 
ProData Consult vil gerne bringe en speciel tak til 
Jan Hutters, som har været på fuldtidsopgave 4 år i 
træk hos samme kunde, TDC Kabel TV. Jan ophører 
med arbejdet hos TDC Kabel TV, da han rykker telt-
pælene op i Storkøbenhavn og flytter til Jylland.  

Fire år i træk hos samme kunde er ny officiel 
ProData rekord! Jan er en af de helt tunge drenge 
og en af landets bedste SAS udviklere.  

Vi har allerede fået Jan videre på en ny opgave for 
KMD tæt på hans nye hjem i det jyske. Vi ser frem til 
et fortsat godt og tæt samarbejde, og formodentlig 
et nyt rekordforsøg fra Jans’ side. 
 
Men det ved vi meget mere om i år 2010...
 
Som tak for det rekordlange engagement 
hos kunden fik Jan nogle gode flasker vin 
med på vejen til Jylland.
 
Tak for din indsats, Jan!

til alt, hvad jeg er vant til hjemmefra i Vesteuropa. 

Jeg begynder at møde nye mennesker og kommer udenfor om 
aftenen og besøger nye steder i weekenden. Jeg oplever steder 
som Chaing Rai, Kanchanaburi, Phuket, Samui, Ayuthaya, Nakorn 
Nayok, Sukhothai, Koa Lak, samt en masse andre smukke steder. 
Thailand er samtidig også et smørhul for en konsulent med et vestligt 
lønniveau. Frokost kan købes for 20 bath i Bangkok, svarende til et 
par kroner, afhængig af kursen. 
 
Jeg oplever Thailand som et smukt sted, smukkere end andre steder 
jeg har været. Der er så meget at se på - og foretage sig - og alt er 
så anderledes. Tiden går stærkt, og pludselig er der gået 4 år, i løbet 
af hvilke jeg har haft 3 kontrakter - den sidste dog dårligt betalt, og 
jeg har vænnet mig til at leve på en stor fod. En dag da jeg kommer 
hjem fra arbejde opdager jeg, at strømmen til lejligheden er blevet 
afbrudt. Temperaturen er nær de 38 grader, da klimaanlægget ikke 
virker. Elregningen er ikke blevet betalt, og maden i køleskabet er 
allerede dårlig. Den aften lå jeg i min seng med vinduerne vidt åbne, 
men lige meget hjalp det på temperaturen – og jeg var samtidig et 
festmåltid for myggene. Med et bedrøvet hjerte går det op for mig, 
at tiden igen er inde til at vende hjem til England. Endnu en lektie 
lært: Tag hjem, hvis du ikke har råd til at være der - lige meget, hvor 
meget du nyder det.
 
Tilbage igen hos T-Mobile i det kolde, mørke England. Mange af de 
gammelkendte ansigter er i mellemtiden forsvundet. Systemerne 
er efterhånden på plads, og jeg ender med at skulle designe nogle 
ændringer, som skal supportere 3G services. Jeg bliver hos T-Mobile 
i lidt over et år - med flere forlængelser undervejs - men opgaverne 
på projektet er ved at slippe op. En dag kommer chefen forbi for at 
fortælle mig dét, som jeg allerede er forberedt på at høre - at han 
ikke kan forlænge kontrakten, da der ikke er mere arbejde. Så jeg må 
videre igen, denne gang til Schweiz.
 
Med mindre du har en masse penge i banken, vil jeg gerne advare 
imod Schweiz. Det må være blandt de dyreste lande i verden at bo i. 
Man må påregne at skulle betale for ophold, transport og forplejning, 
før man selv modtager nogen betaling. Hvis man som jeg har et hus 
at betale af på derhjemme, bliver det pokkers svært at opretholde en 
tålelig levestandard i Schweiz. Jeg husker en italiensk projektleder, 
som fortalte, at han ved kontraktperiodens udløb absolut intet havde 
tilbage på kontoen. Alt, hvad han havde tjent, var brugt op på løbende 
udgifter. Man må imidlertid sige, at Schweiz er et smukt land.
 
For at hoppe lidt videre i teksten, så begyndte jeg at arbejde for Telia 
Danmark i april 2006. Det er et behageligt sted at være, og jeg nyder 
at bo i København. Og netop fordi jeg har gjort mig nogle erfaringer 
tidligere, kan jeg bedre klare mig rent økonmisk, på trods af det høje 
prisniveau i Danmark. Jeg flyttede ud af hotellet, så hurtigt jeg kunne 
og bor nu i en større lejlighed i nærheden af Strøget i en gade, som 
jeg aldrig lærer at udtale. Jeg kan klare mig på egen hånd og har 
bl.a. været rundt i byen med bådfarten. Det næste bliver at tabe et 
par kilo ved at cykle rundt på de fint anlagte cykelstier. 
 
Dernæst? Hvem ved. På et tidspunkt ville det være en drøm at kunne 
vende tilbage til Sydøstasien igen.



Salgskonsulent Jylland
Peter Torp

Varetager kundekontakt/kundepleje og matcher konsulentressour-
cer med de forskellige kundeprojekter.
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Det interne personale
ProData Consult består i Danmark af et hovedkontor i Brøndby og en jyllandsafdeling i Århus. På hovedkontoret er 
der fjorten administrative medarbejdere, og i Århus er der fem. Personalet fordeler sig således:

Adm. Direktør
Henning Jørck

Tager sig af den daglige ledelse og kontraktmæssige forhold. 

Personalechef 
Claus Schack

Sørger for, at højt kvalificerede IT-konsulenter tilknyttes, og gen-
nemfører ansættelsessamtaler med konsulenter. 

Kvalitetschef 
Allan Larsen
 
Står for den løbende opfølgning af konsulenternes arbejde og ar-
rangerer de forskellige forumaftener.  

Salgschef
Søren Rode

Senior kunderådgiver samt salgschef.

Teknisk koordinator  
Peter Watson
  
Varetager interne IT-systemer, in-house-projekter og senior-
konsulentopgaver.

Salgskonsulent Jylland 
Majbritt Vater

Varetager kundekontakt/kundepleje og matcher konsulentressour-
cer med de forskellige kundeprojekter.

PR Chef 
Bent Hammerskov

Hovedansvarlig for tilvejebringelse af nye kunder samt 
henvisningsprovionssystemet.

 

Salgskoordinator
Per Henriksen

Varetager koordineringen mellem konsulentressourcer og de 
forskellige kundeprojekter. 

Kommunikationskoordinator
Anja Svava

Sørger for, at den interne kommunikation fungerer og varetager 
opgaver såsom reception, online-CV’er etc. 

Salgskonsulent Jylland
Lars Winther

Varetager kundekontakt/kundepleje og matcher konsulentressour-
cer med de forskellige kundeprojekter.

Personale- og kvalitetschef Jylland
Heidi Andersen

Ansvarlig for, at højt kvalificerede IT-konsulenter tilknyttes og står 
for den løbende opfølgning af konsulenternes arbejde i Jylland.

Marketingkoordinator
Jeanett Wolff

Ansvarlig for marketing og reklame, markedsundersøgelser, 
tryksager og direct mailings.

Regnskabschef
Helle Rode

Tager sig af økonomiske anliggender og er behjælpelig med evt. 
spørgsmål om økonomiske forhold.

Regnskabsassistent 
Trine Alkjær  
 
Varetager kontakten til vore debitorer, opkrævninger, 
kunderegistrering samt konsulentregistrering.

Salgskoordinator
Sven Johansen
  
Varetager koordineringen mellem konsulentressourcer og de 
forskellige kundeprojekter.

Afdelingschef Jylland 
Thomas Vater

Står for den daglige drift af ProData Consult Jylland.

Salgskonsulent  
Larry Poulsen

Varetager kundekontakt/kundepleje og matcher konsulentressour-
cer med de forskellige kundeprojekter.

Salgskonsulent  
Jesper Astrupgaard

Varetager kundekontakt/kundepleje og matcher konsulentressour-
cer med de forskellige kundeprojekter.

Velkommen til Anja Svava! Velkommen til Per Henriksen!

Vi inviterer til endnu en forumaften, denne gang med 
tekniske nyheder fra BEA Systems præsenteret af 
Jan Schoubo fra Bea Systems Danmark. 

Temaet denne gang er Bea WebLogic Platformen og det nye Aqua-
Logic product, hvor Jan Schoubo vil give en teknisk gennemgang af 
nyhederne indenfor WebLogic Platformen og den nye AquaLogic plat-
form, som er skridtet videre som overbygning til WebLogic og J2EE. 

Vi kommer til at se nogle demoer, ligesom der bliver plads til diskus-
sioner og spørgsmål undervejs. 

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid mad 
undervejs. Arrangementet er gratis. 

Vi glæder os til at se dig!

Invitation til forumaften med BEA Weblogic  
– i august måned

Den 1. juni kunne vi byde velkommen til vores nye 
kommunikationskoordinator, Anja Svava. 
Hun overtager stillingen fra Virginia Lindskog, 
der har søgt nye udfordringer i det store udland. 
Derfor, når du fremover ringer til ProData
Consult, vil det primært være Anja, der tager 
telefonen. 

Udover at håndtere omstillingen, så varetager hun også al anden 
intern og ekstern kommunikation, jobannoncer, møder og arrange-
menter i huset, samt interne administrationsopgaver. 

Den 22. maj kunne vi byde velkommen til vores 
nye salgskoordinator, Per Henriksen. Han overtager 
stillingen fra Jesper Astrupgaard, der har søgt 
nye udfordringer som salgskonsulent i ProData 
Consults salgsafdeling. 

Rollen som salgskoordinator består i at hjælpe 
salgsafdeingen med at fremskaffe de ønskede res-

sourcer til konkrete forespørgsler, samt at sikre overblik og koordi-
nation af de mange opgaver i salgsdivisionen. Dette vil Per gøre i tæt 
samarbejde med Sven Johansen, som også er salgskoordinator. 

•	Dato for BEA Weblogic forumaften i Århus: 
Mandag den 21. august 2006 kl. 17:00-20:00
ProData Consult Århus, Runetoften 14, 8210 Århus

Tilmelding i Århus hos Heidi Andersen
 på email ha@prodata.dk

•	Dato for BEA Weblogic forumaften i Brøndby: 
Torsdag den 24. august 2006 kl. 17:00-20:00
ProData Consult, Kirkebjerg Alle 84, 2605 Brøndby

Tilmelding i Brøndby hos Allan Larsen 
på email al@prodata.dk
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Efterspurgte kompetencer
Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi meget gerne fra dig på tlf. 43431171. ProData Consult er 
altid på udkig efter tunge drenge (m/k) indenfor følgende områder/kompetencer:

•	 Platforme

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

•	 Sprog/Værktøjer

ASP/ASP.NET/JSP
C
C#
Cobol

Delphi
Java/J2EE
Oracle Developer
Oracle Designer
Perl
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 
SAP ABAP
SAP R/3
SAS
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual C++ 
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

•	 Teknologier

.NET
3-Tier 

Client/Server
COM/DCOM/Active X
CORBA
Device drivere (DOS & 
Windows)
Embedded
Extranet
Firewalls
Internet/Intranet (CGI, 
DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, POP3, 
SMTP, 
XML, XSLT…)
J2EE
Portal Servere (BEA, IBM, 
Sharepoint…)
Protokoller (NetBIOS, SNA, 
TCP/IP, X25…)
SOA (Service Oriented 
Architecture)
SOAP

Seriel kommunikation
UMTS/3G
WebServices
WAP/WML
Win32
Windows NT/2000/XP 
services

•	Databaser

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


