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Hvad er den største motivation og udfordring i dit job lige nu?
Springet fra lille Syncronic til verdens #1 Deloitte er yderst givende, da vi har formået at 
fastholde det nære samtidig med, at hele verden er blevet vores legeplads. Det inspirerer 
mig enormt at kunne lære hver dag, at skulle løse komplekse problemstillinger og at komme 
dybere ind i andre menneskers kompetencer, evner og holdninger. Jeg har nok altid være lidt 
nørdet og elsker at løse problemer ved at gå ind i udfordringen og være en del af skabelsen af 
fremtiden – og helst sammen med og gennem andre. Glæden ved at se andre vokse og blive 
dygtigere og gladere for deres arbejde og det hele liv, har altid været en stor motivation for 
mig som konsulent. 

Samtidig finder jeg også stor motivation i naturen, fx gennem jagter i Danmark og udlandet, 
via skiture, eller andre udendørs sportsaktiviteter. Endelig er LEGO-udfordringer altid super 
motiverende, gerne med lidt funk-musik i øregangen fra Milling og Molbech. Lige nu ligger 
NASA Space Shuttle Discovery i reolen og venter på mig…

HENRIK KNAK
Director, Deloitte Consulting

Henrik er uddannet M.Sc. Mechanical Engineering fra DTU og har en HD i organisations- 
ledelse samt i marketing og har indgående erfaring som supply chain-konsulent fra PwC, 
IBM, TCS, BCG og senest Syncronic, som i 2021 blev opkøbt af Deloitte. Henrik er desuden 
universitetscensor, næstformand i IDA Operations Management og stifter af Supply 
Chain Leaders Forum. 

Med speciale i supply chain management og IT har Henrik indgående kendskab til digitalisering 
af supply chain, herunder arbejdet med IoT og kunstig intelligens samt tidligere avancerede 
løsninger inden for optimering, planlægning og virksomhedsdrift. 

Derudover har Henrik stor erfaring med at udvikle producerende virksomheders værdikæde 
på tværs af markeder og fabrikker – transformationer, som omhandler bæredygtighed, 
cirkularitet i produktdesign og vareflow, forretningsmodeller, forandringsledelse, 
topledelsen og ejere, udvikling af de rette teknologier og meget mere. 


