
 
 
Hvad er din jobfunktion? 
Jeg arbejder som teknisk ansvarlig hos Lauritzen 
Bulkers i Lauritzens hovedkontor I Hellerup.  Jeg 
beskæftiger mig med dag til dag drift af flåden af 
skibe som vi ejer, som inkluderer 11 tørlastskibe. Min 
rolle består i at overvåge budgetter, inspicere vores 
skibe, føre tilsyn med processen ved værftsbesøg, 
når vores skibe har brug for reparation eller 
vedligeholdelse samt håndtering af 
personaletræning og personaleudvikling. 

 
Hvad er din baggrund? 
Jeg startede min maritime karriere som søfarende 
og sejlede otte år, før jeg til sidst blev chefingeniør. 
Derefter besluttede jeg mig for at tage et job på land 
i en virksomhed i Hong Kong.  Som en del af mit 
arbejde der, blev jeg involveret i byggeriet af et nyt 
skib i Sydkorea for Lauritzen.   
 
I 2010 hørte jeg, at Lauritzen søgte en ny 
medarbejder i deres tekniske afdeling i København, 
og jeg besluttede mig for at tage kontakt angående 
jobbet. Jeg havde aldrig været i Nordeuropa før og 
havde ingen ide om, hvordan København var.  

 

 

 

 
 
 
Nogle af mine kollegaer fortalte mig, at det var 
mørkt med sne til knæ højde året rundt! Nogle 
andre sagde, at det klart ville være et forsøg værd.  
Efter en diskussion med min kone blev vi enige om 
at tage chancen, og så flyttede vi til Danmark i 2011. 

Hvordan skaber du værdi for Danmark? 
Vores skibe og operationer er underlagt 
internationale regler og vores skibe sejler i hele 
verden med multinationalt personale. Jeg har en 
masse erfaring fra min tid som søfarende samt i 
bygning og håndtering af skibe, som jeg bruger hver 
dag. Viden, som er værdifuld for vores rederi.  

Derudover har jeg opnået en forståelse af mange 
forskellige kulturer gennem min tidligere erfaring – 
dette er specielt værdifuldt i den position jeg 
besidder og for forretningen som helhed. Det gør 
det nemmere for mig at kommunikere med 
personer fra Østen, heriblandt kinesere, filippinere 
eller indere, som er nogle af dem, vi laver mest 
forretning med. 


