Det gjaldt ikke golf, men et jobtilbud
Salgschef Peter Enevoldsen blev headhuntet til Procurator A/S i Esbjerg af Aksel Uglvig Jensen fra Skelmose Consulting. De kendte hinanden lidt i forvejen.
Brammingenserne Peter Enevoldsen og Aksel Uglvig Jensen har begge golf som fritidsinteresse, så førstnævnte
troede, at det handlede om golf, da Aksel Uglvig Jensen
fra Skelmose Consulting en dag ringede ham.
”Men det gjorde det ikke, viste det sig lidt henne i snakken. Aksel, som jeg i forvejen også kendte lidt fra netværksgrupper, ville høre, om jeg var interesseret i stillingen som salgschef hos Procurator A/S i Esbjerg. Jeg
var slet ikke klar over, at stillingen var ledig, men interesseret, det var jeg. Jeg var på det tidspunkt i en konkurrerende virksomhed i Esbjerg, så kravet var stor fortrolighed i hele forløbet. Og der blev virkelig gået stille
med dørene, så også på det punkt var jeg i gode hænder. Hele forløbet var en positiv oplevelse, for Aksel er
meget diplomatisk og holder sine aftaler.”
”Jeg har aldrig prøvet at blive headhuntet før. Tre-fire
møder længere henne i forløbet var vi to tilbage i opløbet
om stillingen, og afgørelsen faldt heldigvis ud til min fordel. Det var en nervepirrende omgang. Jeg har kun en
gang tidligere, nemlig for mange år siden, været med i
opløbet om en stilling, men droppede mit kandidatur på
grund af manglende informationer undervejs i forløbet. I
tilfældet Procurator A/S blev jeg hele tiden holdt orienteret”, fortæller den 46-årige salgschef.
Ud over personaleansvar for 20 ansatte har han også en
del med Sverige, Finland og Norge at gøre i selskabet,
der har hovedsæde i svenske Malmø og har 17 butikker i
Sverige.
”Procurator A/S har lige over 40 medarbejdere i Danmark. Tre dage om ugen ligger mine opgaver i Esbjerg,
mens jeg to dage om ugen er på farten. Jeg har aldrig
fortrudt mit skifte, for det har været en fantastisk udfordring at være med til at bygge noget op i en virksomhed
og et job, hvor ikke to dage er ens, og hvor vi vokser på
alle de forskellige forretningsområder”, slutter Peter
Enevoldsen.

Peter Enevoldsen
Procurator A/S har
i to omgange brugt
Skelmose Consulting
i Bramming til at finde en ny medarbejder.
Den første gang var,
da der skulle ansættes en ny salgschef
i foråret 2011, det
job, som Peter Enevoldsen blev valgt til.
Anden gang var, da
der i år skulle ansættes en salgskonsulent til et nyt produktområde, Facility,
en stilling, som Lars
T. Jørgensen er tiltrådt.
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