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HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG?
Jeg arbejder i dag som indkøbsdirektør i en af 
Danmarks ældste designvirksomheder, Louis 
Poulsen. Jeg er ansvarlig for virksomhedens ind- 
købsstrategi, herunder den strategiske indkøbs- 
afdeling og projekt sourcing ind til produktud-
vikling og nylanceringer. Det er blandt andet 
min opgave at sikre, at kapaciteten i vores lever-
andørbase matcher behovet både i mængder og 
indenfor nye potentielle teknologier og services. 

Det er en super
spændende rejse at være
med til at sikre, at den

solide designarv og værdier 
løftes med ind i en

global kontekst.

Virksomheden har gennem de seneste år væk-
stet på eksisterende såvel som nye markeder, og 
derfor har der været et behov for at opbygge 
en strategisk indkøbsfunktion med tilhørende 
processer, og endvidere at sikre en strategisk til-
gang til leverandørrelationer og kapabiliteter. 

Det er en super spændende rejse at være med til 
at sikre, at den solide designarv og værdier løft-
es med ind i en global kontekst, sideløbende med 
vores allesammens fælles rejse mod mere bære-
dygtigt indkøb og grønne virksomhedsprofiler.

Optimering af
processer og muliggørelse

af innovation er mine styrker,
i tæt kombination med min
indre passion for mennesker

og det ”at have det godt.

HVILKE FAGLIGE INTERESSER HAR DU?
Fagligt er jeg innovativ og løsningsorienteret 
– det handler om at få basen på plads, så man 
bedst muligt har overblik over, hvad der skal til 
for at blive endnu bedre, og hvor innovationen 
kunne bruge et boost. Optimering af processer 
og muliggørelse af innovation er mine styrker, i 
tæt kombination med min indre passion for men-
nesker og det ”at have det godt”.  

Ja, og så er jeg jo
indkøber ind til benet.

Samarbejde, kollegaskab og et trygt arbejdsmiljø 
er det der gør, at vi passer på hinanden og vores 
trivsel. Det er det, der sikrer, at medarbejdere 
føler ejerskab og tilhørsforhold. Derfor ligger 
det altid højt på prioriteringslisten at medvirke 
til et sundt samarbejde og arbejdsmiljø på tværs 
af organisationen både internt og eksternt. Vi 
skal være gearet til at udfordre hinanden og 
finde en løsning sammen. 

Ja, og så er jeg jo indkøber ind til benet – for det 
meste er jeg ikke den hårde slags, hvor pris al-
tid er først, men den slags, hvor man har afvejet 
værdien og man sikrer en optimal totalløsning 
om det måtte være leveringstid, fleksibilitet, 
risiko, transparens etc i kombination med prisen.

HVAD ER DIN STØRSTE UDFORDRING
I DIT JOB LIGE NU?
Min største udfordring lige nu er at få matchet 
leverandørbasen til virksomhedens ønske om 
vækst og innovation. Når virksomheder vækster 
over en vis portion, så er der en hel del processer, 
der skal opdateres, for at sikre det nye ståsted, 
der skal sikre fremtiden. 

– til gengæld er det
en følelse af succes, når

det lykkedes,

Det er superspændende at være med på en rejse, 
hvor man skal sikre arven samtidig med innova-
tionen og ’bygge vejen mens man kører på den’. 
Det kræver nogle re-loops, når man støder på 
huller, og det er ikke altid nemt at få tingene til 
at gå op – til gengæld er det en følelse af succes, 
når det lykkedes, og især når det er gjort sam-
men med andre./JANNIE BRARUP
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