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Direktør
i en
måned

Redigeret af Pierre Bannasch

Aske er topdirektør
i en måned og får
100.000 i løn: Det
mest overraskende
har været, at ...

• Selv om man Aske Sten Andersen selv er direktør, måtte han alligevel have telefonen frem for at snuppe en selfie med forbilledet Christian Stadil.
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Direkte fra handelshøjskolen
og til en post som adm. direktør med en løn på 100.000 kr.
29-årige Aske Sten Andersen
har i en måned fået lov at styre
vikarbureauet Adecco, og BT har
været med på sidelinjen.
Håret er velfriseret, skjorten er strøget, og skoene skinner. Og hans galante gang over mod BTs udsendte
afslører heller ikke noget.
»Hej og velkommen til,« lyder det
hjemmevant og smilende fra den
unge mand i jakkesættet.
Umiddelbart kunne han sagtens
have en chefstilling i vikarbureauet
Adecco. Men det har han ikke – i
hvert fald ikke rigtigt. Faktisk har

29-årige Aske Sten Andersen kun
arbejdet i virksomheden i tre uger.
Til gengæld er han begyndt på en
post, som kun er de færreste forundt. Nemlig som administrerende
direktør.

Fokus på ledige akademikere
For at afhjælpe og sætte fokus på ledigheden blandt nyuddannede akademikere tilbyder Adecco hvert år,
at helt nyuddannede unge kan søge
vikariatet som adm. direktør for en
måned. For at få stillingen skal man
igennem en svær udvælgelsesproces. Men når man gennem nåleøjet,
får man ikke kun æren af at kalde
sig adm. direktør i en måned. Der
kvitteres også med en rigtig chefløn
på hele 100.000 kr. for månedens
arbejde. Men så følger topchefens
arbejdstider også med.
»I går tog jeg en slapper, så da
mødte jeg klokken 09 og tog hjem
17.30,« fortæller Aske Sten Andersen. På de lange dage har han arbejdet mere end 12 timer.

»Man går jo all in, når man får sådan en chance. Og det er forventet,
at man performer.«
Aske Sten Andersen er nyudklækket kandidat fra CBS med speciale i
psykologi og økonomi. Derudover
har han tre års erfaring fra hæren
med i bagagen, ligesom han også
både cykler og løber på højt niveau
i sin fritid. Alt sammen erfaringer,
han forsøger at bruge i sin måned
som topchef.
»Jeg er ikke gået ind med et mål
om, at vi skal have implementeret
det her eller det her. Jeg har mere et
mål om, at jeg vil forstå forretningen

’’

Det har
overrasket mig
meget positivt, hvor
meget ansvar jeg har
fået
Aske Sten Andersen

og så bidrage,« fortæller den unge vikarierende topchef.
Han er blandt andet inspireret af
Hummels karismatiske ejer og direktør Christian Stadil, der er kendt
for sin alternative ledelsesstil delvis
inspireret af buddhismen. Men det
vender vi tilbage til.

Overrasket over ansvaret
Selv om Aske Sten Andersen er en
novice på topchefposten, så varetager han reelt nogle af topchefens
opgaver – som f.eks. at holde møder
med de forskellige afdelinger. Den
første uge af sit vikariat fulgtes han
med Adeccos rigtige topchef Micky
Maymann, men da BT møder ham
i slutningen af juli, er han på egen
hånd.
»Det har overrasket mig meget
positivt, hvor meget ansvar jeg har
fået. Jeg har denne uge alene, og forretningen er ret åben for, hvordan
jeg gør. Jeg har nogle møder som
stedfortrædende for Mickey, og det
har overrasket mig meget, og det

motiverer mig meget, at jeg er blevet
vist den tillid,« fortæller han ivrigt.

Ikke en barndomsdrøm
Selv om Aske Sten Andersen ser
hjemmevant ud som topchef, så har
det egentlig aldrig været en barndomsdrøm at blive direktør. Han er
opvokset i Hillerød, hans forældre
er undervisere, og som barn drømte
han om at blive lastbilchauffør. Den
drøm blev senere skiftet ud med ønsket om at blive politibetjent. Men
Aske Sten Andersen var for selvstændig, og skæbnen sendte ham en
anden vej – nemlig til CBS.
Med speciale inden for psykologi
og økonomi vil han sætte fokus på
en anderledes ledelse.
»Jeg synes, at man skal gøre, hvad
man har lyst til, og så træffe de valg,
man har det godt med,« siger han .
En af de konkrete chefopgaver,
som Askje Sten Andersen er blevet
bedt om at løse, er Adeccos strategi
til opstart efter sommerferien.
»Uanset om man skal genoptage
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Komælk gjorde
100 børn syge
• Aske Sten Andersen var meget glad for at have mødt Christian Stadil. »Christian
tog sig først og fremmest rigtig god tid til at tale med mig, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at han gjorde.«

• BLÅ BOG

Aske Sten Andersen er 29 år.
Kandidat i psykologi og økonomi
fra CBS.
Er dj og står bag scenen Teknotunnel på Distortion.
Dyrker ekstremsport og har både
løbet maraton og været skiinstruktør.
Opvokset i Hillerød. Bor på
Islands Brygge.

• LEDIGE AKADEMIKERE

Ledigheden for nyuddannede akademikere er på knap 20 procent et
år efter færdiggørelsen af uddannelsen, viser tal fra fagforeningen
Akademikerne.
To år efter færdiggørelse af uddannelse er ledigheden blandt
akademikere på 9,6 procent.
Kilde: Fagforeningen Akademikerne

• Rå komælk gjorde halvdelen af børnene fra skolen syge. ARKIVFOTO: SCANPIX

BAKTERIE
Simone Augusta Lundt
| silu@berlingskemedia.dk

Skovvangskolen i Hammel i
Østjylland besøgte i sidste
uge en bondegård, men besøget endte uheldigt ved, at
omkring 100 elever fra skolen
fik tynd mave og feber efter
besøget.
Både skolelederen og forældrene
mistænkte køerne for at have en
finger med i spillet. Børnene fra
skolen havde nemlig fået rå mælk
direkte fra en tank.
Det viser sig nu, at mistanken
var korrekt. Det var den rå komælk, der gjorde omkring 100
børn syge, skriver TV2 Østjylland.

Rå mælk indeholdt bakterier

• Der er mange ting at holde styr på - og mange navne at huske, når man overtager posten som direktør. Og det har Aske Sten Andersen også måttet sande. »Jeg
synes, det har været hårdt oppe i hovedet. Som cykelrytter og maratonløber er jeg
vant til, at det er hårdt i kroppen. Men det her bliver styret oppe i hovedet. Og det
er altså en øvelse, der er svær at blive god til. Der er rigtig mange ting, man skal
tage stilling til, og mange ting man skal tage ansvar for.«

’’

Hvis jeg skal
beholde sådan
en som dig i min
virksomhed, skal
jeg sørge for, at du
får mulighed for at
selvrealisere dig, og
at du er motiveret
Christian Stadil

sin træning eller sit arbejde, så er det
vigtigt at have en plan, før man går
på pause, for at kunne komme godt
fra start,« fortæller han.
I løbet af sin måneds praktik i
Adecco har Aske Sten Andersen prøvet forskellige ting. Udover at følge
med i chefernes mail og være med
på direktørmøderne, har han også
suset rundt på landevejene for at besøge Adeccos afdelinger rundt om-

kring i Danmark. Desuden har han
arbejdet en dag receptionen hos ISS
for at forstå, hvordan det er at være
vikar hos Adecco.
For at få det meste ud af sin måneds praktik som topchef har Aske
Sten Andersen også fået arrangeret
et møde med sin store inspirationskilde Christian Stadil, der har afsat
lidt tid til mødet mellem tv-optagelser til programmet ’Løvens hule’.
Og et af spørgsmålene til Hummelejeren går på, hvordan man får virksomhederne til at tage imod en lidt
alternativ tankegang.

for, at du får mulighed for at selvrealisere dig, og at du er motiveret,« fortæller han blandt andet.
Aske Sten Andersen er godt tilfreds med mødet med Stadil:
»Der er mange ting, som Christian gør, som jeg ser meget op til. Han
rummer alle og tager alle seriøst
samtidig med, at han kan være en
succesfuld forretningsmand. Det ser
jeg meget op til, for sådan prøver jeg
også selv at være.«

Stadil er et forbillede

’’

Det svarer Christian Stadil beredvilligt på.
»Jeres generation vil gerne det
hele. I vil gerne både rejse til Afrika,
være CEO’s og være iværksættere. I
kommer til at skifte job mange gange i løbet af jeres liv. Og I kommer
til at have flere forskellige karrierer.
Hvis jeg skal beholde sådan en som
dig i min virksomhed, skal jeg sørge

Jeg synes, at
man skal gøre,
hvad man har lyst til,
og så træffe de valg,
man har det godt med
Aske Sten Andersen

Skolen tog kontakt til embedslægen, efter flere børn havde meldt
sig syge.
Embedslægen
undersøgte
den mælketank, som børnene
havde fået mælk fra. Men der var
ingen farlige bakterier at finde.
Det viste sig, at tanken var blevet
rengjort, og der var kommet ny
mælk i, da lægen undersøgte den.
Men afføringsprøver fra bør-

nene viste, at det var den rå mælk,
som havde gjort halvdelen af skolen syg.
»Vi er ikke i tvivl om, at det var
mælken, der gjorde de næsten
100 elever og lærere fra Hammel syge. Afføringsprøver fra en
række elever indeholdt campylobacter-bakterier, som kan findes i upasteuriseret mælk. Og fra
vores spørgeskemaundersøgelse
kan vi se, at næsten halvdelen
alle af dem, der blev syge, havde
drukket mælk fra gården,« siger
Nikolas Hove, der er beredskabschef hos Fødevarestyrelsen.

Håndsprit og aflysning
Bakterien campylobacter gør
hvert år mange syge, da de findes i tarmene hos mange dyr, vi
spiser. Bakterien bliver spredt af
gødning, afføring, slagtning og i
rå mælk, som børnene havde været udsat for.
Den meget smitsomme bakterie havde faktisk også smittet
børn, der slet ikke havde drukket
mælken.
Derfor måtte skolen aflyse
nogle arrangementer og bruge
en masse håndsprit for at holde
smitten nede. Skolelederen fortæller, at de fleste børn var blevet
raske i sidste uge.

Dansker mistænkt
for at kæmpe for IS
ANHOLDT
En dansk mand er anholdt i
Spanien. Han er mistænkt for
at have kæmpet for Islamisk
Stat i flere år i Syrien.
Det skriver nyhedsbureauet AFP,
der citerer det spanske indenrigsministerium.
Ifølge nyhedsbureauet er der
tale om en 29-årig mand, der er
født i Syrien. Han skulle være anholdt fredag i byen Malaga.
Han er mistænkt for at have
været en del af den militante bevægelse Islamisk Stat i mindst to
år.
Den store homoparade WorldPride foregår i Spanien lige nu, og
derfor er landets politi i højeste

alarmberedskab. Flere millioner
ventes at deltage. Sidst i juni blev
en anden dansk mand anholdt i
Melilla, en lille spansk enklave i
Nordafrika.

Rekruttering af medlemmer
Det skete i en sag om terrorfinansiering for mere end 59 millioner
kroner. Den 40-årige danske
statsborger skal derudover have
stået for at rekruttere til Islamisk
Stat og al-Qaeda i Mali.
Islamisk Stat besad i en periode store områder i Syrien og Irak,
som det erobrede ganske hurtigt.
I Europa har Islamisk Stat taget
ansvaret for flere terrorhandlinger rettet mod civile. Borgerservice, bekræfter, at en dansk mand
er anholdt i Spanien.
/ritzau/

