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MÅNEDENS
DILF-MEDLEM
HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG? 
Jeg arbejder til daglig hos Frontmatec A/S, pri- 
mært på hovedkontoret i Kolding, og har ugent-
lige dage på kontoret i Tandslet på Sydals. Front-
matec er en fusion af 6 virksomheder, der i 2016 
blev købt og sammenlagt af investeringsfirmaet 
Axcel. De 6 virksomheder var SFK Leblanc, Attec 
i Tandslet, Carometec i Smørum, Frontmatec i 
Skive, Itec i Tyskland og Accles and Shelvoke i Eng- 
land. Axcel har efterfølgende opkøbt flere sels- 
kaber under Frontmatec-paraplyen, og familien 
er sidenhen udvidet med Xinglong i Kina, Intecal 
og en andel af AIRA Robotics, begge i Spanien. 
I 2019 udvidede vi vores produktionskapacitet 
med en helt ny fabrik i Sibiu i Rumænien. Vi om-
satte for ca. 2 MDKK i 2020 og har 1200 ansatte 
globalt.  

Frontmatec udvikler, fremstiller og vedligehold-
er slagterier. Vi plejer at sige, at vi varetager 
alle processer, fra grisen kommer ind med krølle 
på halen, til den kommer ud i den anden ende i 
pakker. Det er en forenkling i det store hele, 
men den skaber større forståelse for, hvad vi 
laver. Og når vi siger grisen, kan det også være 
koen eller fåret. Vi tilbyder komplette løsninger 
af et slagteri på det globale marked, uagtet om 
det er en rebuild på slagteriet eller et green-
field-slagteri, hvor første spadestik ikke er taget 
endnu.  

Jeg er ansat i vores indkøbsafdeling som Pro- 
curement Manager med dagligt ansvar for drif-
ten i Kolding og Tandslet. Min opgave er at sikre 
driften, levering af indkøb til tiden og den rette 
pris og kvalitet. Herunder ser jeg meget på de 
økonomiske aspekter i vores hverdag i indkøb: 
Køber vi de rette mængder fra de rigtige sted-
er? Hvordan ser vores binding ud på lager? Kan 
vi optimere både med hensyn til data, processer, 
og selve varen vi køber?  

Jeg har ingen dage, der er ens, og arbejdet i en 
projektvirksomhed bliver aldrig kedeligt eller 
ensformigt. Jeg trives med de udfordringer, 
der er i ikke at kende morgendagen og indkøb 
på baggrund af alt andet end forecast, og det 
styrker helt klart ens kompetencer. Vi køber alt 
fra gængse commodity-varer til stort komplice- 
ret udstyr efter tegningsspecifikationer, hvilket 
gør os meget alsidige i vores daglige arbejde.  

HVORFOR BLEV DET LIGE PRÆCIS DETTE 
FAGOMRÅDE?  
Det var mere tilfældigt en noget andet, der 
gjorde det blev indkøb. Jeg søgte et elevjob med 
lige dele indkøb og salg og tænkte derved, det 
var en god mulighed for at få prøvet begge dele 
af. Elevjobbet var med speciale i indkøb og salg 
af hydrauliske komponenter til lastbiler. Hvad jeg 
købte, var jeg selv ansvarlig for, at jeg fik solgt 
igen. Det var en rigtig spændende tid, hvor jeg 
gennem min elevtid fik tildelt mere og mere an- 
svar. Og selvom jeg til tider gyste lidt ved tanken 
om det ansvar, havde jeg en chef, der gav mig 
det og gav mig tilliden til at varetage mit job 
på lige fod med mine kollegaer med flere års 
anciennitet.

Med tiden blev det soleklart for mig, at det var 
indkøb, jeg helt klart brændte mest for – alle de 
forskellige parametre, der kan forhandles på, is 
i maven når det virkelig spidser til i en forhand- 
ling, eller en leverance, der lykkes til sidst. Det 
giver virkelig en tilfredsstillelse at vide, man er 
kommet i mål, med hvad end målet var lige den 
dag. I årenes løb har der været afstikkere til logi- 

stikkens verden, og det har givet mig en bredere 
forståelse for processer, herunder også at tænke 
alternativt når plan A ikke lykkes. De sidste 10 år 
har det været indkøb, og det er helt klart dér min 
force og passion ligger.  

HVORDAN ØNSKER DU AT UDVIKLE DIG 
RENT KARRIEREMÆSSIGT?  
Der er ingen tvivl om, at jeg kan udvikle mig 
meget mere, og på sigt vil jeg bygge mere ledelse 
på, herunder også change management. Jeg sy- 
nes, det er vigtigt, at jeg som leder kan være 
med til at sætte kursen for mine kollegaer, når 
skibet ændrer retning og være med til at lette 
deres verden under forandring og stadig sikre 
deres trygge base.

HVAD HAR DU TAGET MED DIG FRA 
DIN DELTAGELSE I DILFS FORHANDLINGS- 
UDDANNELSE?  
Personlighed i forhandling – det siger meget 
mere, end hvad man lige umiddelbart tror. Det er 
helt klart lige der, jeg har lært mest. For vi har hver 
især en personlighed, der via vores DISC-profil 
skinner igennem, men at lære at omstille sig fra 
den til at være en ”anden” personlighed, for at 
tilpasse sig en forhandling, er virkelig en langt 
vanskeligere opgave, end man skulle tro.

Søren Vammen og Lars B. Mikkelsen kan, som in-
gen anden, virkelig få presset en ud af sin kom- 
fort zone, og det planter gode frø til efter-
tanke. Selv om man, som jeg, har arbejdet 
med indkøbsfaget igennem mange år, synes 
jeg alle 3 moduler gør, man går styrket derfra 
med nye kompetencer. Hvordan ord som ”lidt” 
eller ”væsentlig meget” kan have betydning 
i en forhandling. Og så skal man gøre sig selv 
den tjeneste at analysere vedkommende, man 
evt. står over for i en kommende forhand- 
ling. Det giver bonus i sidste ende at finde tiden 
til at gøre sit analysearbejde og få sat sig mål i 
forhandlingen./
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