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HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG? 
Jeg er ansat som Supply Chain Manager hos Na-
vadan A/S, som er en niche virksomhed inden for 
den maritime sektor. Min opgave er kort sagt at 
sørge for at have de rigtige varer på de rigtige 
hylder med den rigtige kvalitet og den rigtige 
pris. Alt dette i tæt dialog med både salg, lager, 
montage samt leverandører. 

Vi har specialiseret os i rådgivning, rensemidler 
samt udstyr til rensning af tank- og lastrum på 
de store kommercielle fragtskibe. Kort fortalt, 
når et tank- eller tørlastskib skal skifte last, er 
der krav til den stand skibets tanke eller lastrum 
skal præsenteres i. Her er jeg og mine kollegaer 
eksperter. Vi plejer at sige, at vi ikke sælger pro-
dukter men løsninger, og hos os betyder det, at 
vi ikke kun har ét produkt, men tilbyder det som 
giver bedst mening for kunden. Virksomheden 
startede som et salgshus i 1995, med fokus på 
salg af kemikalier og forbrugsvarer til tankskibe, 
hvorefter der er udvidet til tørlastskibe med et 
stærkt voksende produktprogram. 

Jeg blev en del af virksomheden netop på grund 
af ambitionen om at vækste på udstyrssiden, 
hvor der var en vision om at sælge mere udstyr af 
eget design under eget brand. Min opgave blev 
at understøtte denne ambition, hvor jeg fik an- 
svaret for vores logistik, indkøb og planlægning. 
Vores produktprogram blev derfor udvidet med 
yderligere produkter og produktkategorier, og 
de seneste 5 år er omsætningen på vores eget 
udstyr tidoblet og står nu for omkring halvdelen 
af vores forretning.  

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING I 
DIT JOB LIGE NU? 
De seneste par år har været interessante. Pande-
mien, sammen med andre mere eller mindre for-
bundne faktorer, har forstyrret hele den globale 
handelsscene. Om disse ændringer er perma-
nente eller midlertidige er nok alles gæt pt., men 
den verden vi handlede i før pandemien, ændre-
de sig markant i løbet af meget kort tid. 

Vores kunder opererer deres skibe på spotmark-
edet, hvilket betyder, at de slutter deres skibe 
der, hvor de kan få den bedste rate. Det er svært 
at forudsige hvor i verden skibene vil befinde 
sig og hvilke råvarer de vil transportere. Derfor 
er langsigtet forecasting en udfordring. En lille 
ændring i globale handelsmønstre kan påvirke 
vores kunders beslutning så markant, at det pro-
duktmix der efterspørges fra vores kunder æn-
dres radikalt. Tidligere har vi derfor planlagt ud 
fra et princip om just-in-time, hvilket betød, at 
vi med lavest mulig lagerbinding har kunne op- 
fylde efterspørgslen. Den nye verden er sværere 
at gennemskue, og vi oplever meget større 
svingninger i leveringstider end hidtil set. 

For at bibeholde vores høje leveringsevne er vi 
gået over til en just-in-case mentalitet, hvor vi 
kompenserer for usikkerheden med større lag- 
erbinding på kritiske produkter. Den åbne dia-
log og transparens er i fokus, da vi har behov for 
endnu bedre kendskab til vores leverandørers 
værdikæde end hidtil. Vi er derfor rykket tættere 
sammen med vores leverandører og deler data 
i en højere grad end det har været nødvendigt 
tidligere, da vi har indset at forståelsen for vores 
upstream værdikæde er essentiel for at forud- 
sige kritiske punkter. Transparens og ærlighed 
omkring problemer er så vigtig, og denne dialog 
skal gå begge veje. Vi kan ikke løse problemerne, 
hvis vi ikke kender dem. 

HVILKE OMRÅDER INDENFOR DIT FELT 
FINDER DU SÆRLIGT INTERESSANTE? 
Dialogen med leverandørerne er et område jeg 
finder både spændende og givende. Jeg er selv-
følgelig farvet af mit eget fagområde, men jeg 

ser det som en stærkt undervurderet disciplin, 
der burde have samme opmærksomhed som 
dialog med kunder. I december sendte vi bolsjer 
og julehilsen til alle vores kunder. Jeg sørgede 
dog for at reservere et par bøtter til mine tæt-
teste samarbejdspartnere. Derudover er jeg glad 
for at arbejde i det maritime, en branche hvor 
alt går stærkt og hvor ingen dage er kedelige. 
Vores kunder stiller meget høje krav og selv de 
mindste fejl kan koste dyrt. Her er tillid vigtigt. 
Vi har det seneste år leveret varer på 6 konti-
nenter og i 1000 forskellige havne, alt dette med 
gennemsnitligt 4 dage fra ordrebekræftelse til 
levering. 

Når pris, kvalitet og levering går op i en højere 
enhed, så har jeg haft en god dag. En god for- 
handling har altid minimum to vindere; det 
handler om at skabe og fordele værdi til både 
os selv, vores leverandører og vores kunder. 

DU HAR TIDLIGERE DELTAGET I DILF’S 
FORHANDLINGSUDDANNELSE – HVAD 
HAR DU TAGET MED DERFRA?
Forhandlingsuddannelsen var enorm spændende, 
jeg fik mere med fra undervisningen end jeg 
havde forventet. Ud over at få udvidet mit net-
værk, gik jeg derfra med en bred vifte af ekstra 
værktøjer til at vurdere og analysere mine lever- 
andørforhold. Den klassiske tilgang til forhand- 
ling er, at alle leverandører skal bankes på plads, 
jo mere vi kan presse dem jo bedre.

Vi har altid vidst at forskellige situationer kræver 
forskellige værktøjer, og at alle forhandlings- 
situationer er forskellige. Nogle gange skal der 
presses, andre gange skal der samarbejdes. På 
uddannelsen fik vi en masse håndgribelige værk-
tøjer til at vurdere blandt andet gensidig afhæn- 
gighed, de makroøkonomiske tendenser samt 
personlighederne, hvilket alt sammen ligger til 
grund for at vælge en strategi til forhandlingen. 
Disse værktøjer, sammen med den viden vi fik 
om blandt andet personligheder og forhandlings- 
teknik, har gjort en stor forskel for min profes-
sionelle tilgang til mine leverandørforhold./
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