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michael andersen, erhvervspsykologisk rådgiver - side 6

 Vi har dokumenteret viden, teorier og metoder, der 
gør det muligt at vurdere en leders risikoprofil. Så når 
topledere vælger det fra, kunne onde tunger jo påstå, 

at det er fordi, de ikke ønsker at se sig selv i øjnene.
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Tema: De grønne virksomheder - side 8-11

side 12-13Vikarbureauernes vikarbureau 
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Fredericia-firma vil være 300 ansatte om tre år:
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IngenIører
Line Olesen 
redaktion@erhvervplus.dk

FreDerICIA: I det rådgivende inge-
niørfirma Process Engineering er 
der tre ting, man aldrig siger nej 
til:Kunder, hinanden og ekstra fri-
hed i forbindelse med familiemæs-
sige udfordringer.

Om det er en generel opskrift på 
succes, det vides ikke, men hos Pro-
cess Engineering fungerer det. Kun-
derne er glade, medarbejderne er 
glade, og chefen er glad.

- Når der opstår et problem, så 
skal vi kunne finde en løsning. Det 
gælder hele vejen rundt i virksom-
heden, siger direktør Poul B. Jakob-
sen, som etablerede firmaet sam-
men med en kammerat i 1999.

Siden dengang er det kun gå-
et fremad, og i dag tæller firmaet 
114 medarbejdere. Ved udgangen 
af 2023 er målet at have 300 med-
arbejdere; 200 i Danmark og 100 i 
udlandet. For at nå det skal Process 
Engineering ansætte en ny medar-
bejder cirka hver sjette dag, men 
Poul B. Jakobsen tror på projektet.

- Der er rift om de dygtige, og tid-
ligere kunne vi ikke flytte folk fra 
vores store konkurrenter, men nu 
er vi selv blevet store. Samtidig læg-
ger vi vægt på, at folk har det godt. 
Og et eller andet må vi gøre rigtigt, 
for vi har haft mellem 5-10 mand, 
som har været ude at sprede vinger-
ne, men som efter et stykke tid kom 
tilbage til os igen. Det er da dejligt, 
siger Poul B. Jakobsen.

Allerede da der var 40 ansatte i 
Process Engineering, blev der an-
sat en HR-chef. Poul B. Jakobsen 
kalder hende også en vedligehol-
delseschef.

- Hun skal holde værdierne i 
hævd, og så skal hun sparke mig 
over skinnebenet, hvis jeg har lidt 
for travlt og kommer til at sige no-
get dumt. Hun deltager også i de 
svære samtaler og holder styr på 
sygefraværet. Det handler ikke om, 
at vi vil kontrollere vores medarbej-
dere, men hvis man er meget syg, så 
handler det ofte om noget andet.

- Vi har som grundholdning, at 

alle folk vil have det godt. Der er in-
gen, der vil være syge, lyder det fra 
Poul B. Jakobsen.

et plus for kunderne
Medarbejderplejen kommer ikke 
kun medarbejderne, men også kun-
derne og dermed hele forretningen 
til gode. Når medarbejderstaben er 
ret stabil, så betyder det nemlig og-
så, at kunderne kan blive ved med 
at trække på de samme mennesker.

- Vi arbejder på store projekter og 
komplicerede systemer, så det bety-
der noget for kunderne, at de kan 
trække på den samme person, siger 
Poul B. Jakobsen.

Endelig er der jo også det der 
med, at man i Process Engineering 
aldrig siger nej til kunderne eller 
hinanden. De to ting går hånd i 
hånd, for når en medarbejder bli-
ver bedt om at komme med en løs-
ning på et problem, så ved han el-
ler hun, at der er hjælp at hente hos 
kollegaerne.

- Når der er tekniske problemer, 
så hjælper vi hinanden. Det bety-
der, at kunderne ikke oplever, at det 
er en enkeltmandspræstation, men 
et helt hold, der står bag, forklarer 
Poul B. Jakobsen.

Vil udvide i europa
I dag har Process Engineering kon-
torer i Danmark samt Norge, men 
Poul B. Jakobsen vil også udvide til 
Tyskland, Sverige, Holland og Ir-
land:

- Luften går ud af ballonen, hvis 
ikke vi vokser, og vi vil ikke opslu-
ges af andre. Derfor er det næste na-
turlige skridt udlandet, og her skal 
jeg sørge for, at vi får vores DNA 
med. Det er da lidt specielt at afle-
vere stafetten her i Danmark, men 
det bliver også spændende at prøve 
noget nyt.

Udover at have øjenene stift ret-
tet mod Norge, Tyskland, Sverige, 
Holland og Irland, så har han også 
ambitioner om at nedlægge en sjet-
te af Børsens gazelle-priser.

I 2019 fik Process Engineering 
den femte af slagsen, og i 2020 hå-
ber Poul B. Jakobsen på at få en me-
re til kaminhylden.

- Det er da sjovt, siger han.

I Process 
engineering 
siger man 
sjældent nej 
- og aldrig til 
sine kollegaer
kernekompetencen i process engineering 
er at finde løsninger. det gælder både 
for kunder og medarbejdere.

Direktør Poul B. Jakobsen håber, at ingeniørfirmaet, i 2023 er vokset fra de nuværende 114 til 300 medarbejdere 
spredt ud på forskellige adresser i ind- og udland. Fotos: Peter Leth-Larsen

hvis Process Engineering skal nå sit mål 
om 300 ansatte i 2023, skal der skrives 
kontrakt med en ny medarbejder hver 
sjette dag i de næste tre år. 

Process Engineering er i dag at 
finde i Danmark og Norge, mens 
en udvidelse til Tyskland, Sverige, 
holland og Irland er på vej.  
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 zProcess Engineering tilbyder rådgivning inden for procesindustrien med 
fokus på brancherne Pharma, Food & Biotek, Energi og Industri.

 zVirksomheden har blandt andet være involveret i opførslen af et nyt 
raffinaderi i Kalundborg og bygget mejerier for Arla.

 zProcess Engineering blev stiftet i 1999 af Poul B. Jakobsen og Lars Rune 
Ellehaven med base i Fredericia.

 zI 2004 forlod Lars Rune Ellehaven virksomheden.

 zI 2006 blev kontoret i Fredericia suppleret med et kontor i Brøndby.  
I dag har Process Engineering kontorer i Fredericia, Aarhus, Aalborg, Sorø, 
København og Norge.

 zFirmaet har modtaget Børsens Gazelle-pris fem gange i streg - fra 2015 til 
2019.

 zI august 2019 blev Process Engineering certificeret for anden gang i Great 
Place to Work og tildelt Spar Nord og BDOs pris “Succesvirksomhed” 2019.

 

Fakta
Process engineering

I Danmark har Process Engineering i dag kontorer i Fredericia, Aarhus, 
Aalborg, Sorø og København. Foto: Peter Leth-Larsen 

virksomheden leverer rådgivning og 
løsninger til procesindustrien og har 
især fokus på Food & Biotek, Energi 
og Industri samt Pharma-industrien. 


