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Om otte år vil Poul Peder-
sen fra Prag være verdens 

største headhunter på de nye 
vækstmarkeder. 

Den danske stifter af head-
huntervirksomheden Pedersen 
& Partners, som blev etableret 
i Østeuropa for 11 år siden, er 
godt på vej ad den kurs han 
sammen med sine partnere 
udstak sidste år. Den handler 
helt enkelt om, at selskabet 
skal være den største udbyder 
af executive search på vækst-
markederne, inklusiv BRiK-
landende, i 2020. Foreløbig 

kan de sætte flueben ud for 
Østeuropa og Afrika. i indien 
har man åbnet tre kontorer og 
er netop gået ind i Brasilien, 
Kina og indonesien.

Store forventninger
Den største vækst forventer 
Poul Pedersen at se i Asien, og 
han har store forventninger.

“væksten er stor i Østeuro-
pa, Afrika og Latinamerika, 
men der er ingenting i forhold 
til det, vi oplever i Asien, som 
er the mother of all emerging 
markets,” fastslår han.

Børsen møder Poul Pedersen 
en eftermiddag i København, 
hvor han skal mødes med dan-
ske klienter, der søger nye le-
dere i blandt andet Østeuropa. 
Hvem det er, vil han naturlig-
vis ikke fortælle, men gennem 
årene har Poul Pedersen og 
hans medarbejdere løst opga-
ver i udlandet for hovedparten 
af de største danske selskaber. 

Hans firma, Pedersen & 
Partners, har 270 ansatte af 55 

forskellige nationaliteter, og 
planen er at vokse sig fire gan-
ge større frem mod 2020. Sel-
skabet er partnerejet og ligger 
i et hollandsk holdingselskab. 
Da finanskrisen ramte i 2008 
besluttede partnerkredsen, at 
tiden var inde til at ekspandere 
uden for Østeuropa. Foreløbig 
er det lykkes uden at optage et 
eneste banklån, og i virkelighe-
den er det ikke så vanskeligt at 
blive størst på nogle af de nye 
markeder, der er nemlig slet 
ingen at konkurrere med, for-
klarer Poul Pedersen.

“De fem store, globale exe-
cutive search firmaer er jo på et 
helt andet niveau end os, og for 

dem er det fuldstændig uinte-
ressant at arbejde i lande som 
Albanien og usbekistan, fordi 
lønningerne er rimeligt lave. 
Som headhuntere får vi typisk 
en tredjedel af en årsløn, når vi 
finder en topchef, men det er 
jo lokale lønninger, der er tale 
om,” forklarer Poul Pedersen.

Tre kontorer i Indien
Det forhindrer dog hverken 
ham eller kollegerne i at klø på. 
Forrige år etablerede man de 
tre kontorer i indien, og Poul 
Pedersen betegner det som en 
af de bedste etableringer, man 
har haft på et nyt marked. Her 
fik han fik fra starten ansat den 
rette landechef, en inder han 
har kendt i 20 år, som bragte 
en masse lokale klienter med 
sig ind i forretningen.

“vi arbejder en del for de in-
diske klienter i Østeuropa lige 
nu. Trafikken går i høj grad 
også den vej. Det er også der-
for, Kina er så interessant for os 
lige nu. vi vil gerne ind og have 
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“Væksten er stor i Østeuropa, Afrika og 
Latinamerika, men der er ingenting i 

forhold til det, vi oplever i Asien, som er 
the mother of all emerging markets”

Poul Pedersen, stifter af headhuntervirksomheden 
 Pedersen & Partners

Poul Pedersen forlod Danmark og etab-
lerede sig som headhunter i Østeuropa. 
Her er hans virksomhed, Pedersen & 
Partners, i dag den største i branchen
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BLÅ BOG    Poul Pedersen
fat i de kinesiske investorer, 
der er begyndt at købe firmaer 
op i Østeuropa, i Sydeuropa og 
i Afrika. Vi får helt klart flere 
og flere klienter, som bliver 
globale,” fortæller han.

Pæne vækstrater
Afrika er også et marked, hvor 
Pedersen & Partners oplever 
pæne vækstrater. Det skyldes, 
at de stort set er det eneste 
headhunterselskab, der ope-
rerer i størstedelen af Afrika, 
fortæller Poul Pedersen. Når 
man vælger at etablere sig her, 
er det fordi, kunderne også har 
etableret sig. i butikkerne i for 
eksempel uganda, ser man 
varer fra Procter & Gamble 
og Philip Morris og ydelser 
fra vodafone og Barclays – de 
samme multinationale selska-
ber, som Pedersen & Partners 
arbejder for andre steder.
“vi er simpelthen de eneste, 

der er der. Andre headhun-
tere er bange for eksempelvis 
at tage til Angola for at løse en 
opgave. vi sender vores med-
arbejder i Nigeria dertil med et 
fly for at lave de nødvendige 
interview. vi har også meget 
arbejde i Zimbabwe lige nu. 
vores folk i Johannesburg har 
faktisk ikke problemer med at 
tage dertil for at løse opgaver. 
Det havde nok ikke været til-
fældet, hvis de sad i Sverige,” 
konstaterer han.

Hvad der skal ske i 2021, har 
Poul Pedersen ingen ide om.

“Jeg ved bare, at vi ikke 
sælger firmaet, at vi skal ikke 
børsnoteres og at alle partne-

re er fuldt engagerede i vores 
2020-plan. Det giver medar-
bejderne sikkerhed at vide, 
at de ikke bliver opkøbt af et 
stort, vestligt firma og, at der 
er en plan for, hvordan de kan 
bygge deres karriere op her,” 
siger han.

Repræsentationen i de vest-
europæiske lande er begræn-
set. Pedersen & Partners har 

et lille kontor i London og har 
desuden kontor i Østrig, Fin-
land, tyskland og i Spanien, 
hvor man har et stort kontor. 
Det er samtidig den største 
selskab, man har købt sig til. i 
de tre øvrige opkøb i virksom-
hedens historie har virksom-
hederne kun bestået af ganske 
få personer.

pia.lykke@borsen.dk

 ■ Headhunter Poul Pedersen har tre fundamentale råd til 
andre virksomhedsledere, der overvejer at gå ind på nye 
markeder med deres forretningside:

 ■ analysér grundigt inden I rykker ind. Vær sikker på at der 
er indtægter at hente

 ■ ansæt den rette adm. direktør i landet
 ■ Hold øje med udgifterne og sæt mål for indtægterne, der 

skal nås, inden der tilføres flere omkostninger

TRE LEDELSESRÅD    Poul Pedersen

Vi har også  
meget arbejde  

i Zimbabwe 
Poul Pedersen
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“Vi er simpelthen de eneste, der er i Afrika. Andre headhuntere 
er bange for eksempelvis at tage til Angola for at løse en opgave. 
Vi sender vores medarbejder i Nigeria dertil med et fly for at lave 
de nødvendige interview,” siger Poul Pedersen.  
Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen
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en god headhunter skal for-
stå klientens forretning og 

strategi, også set med de psy-
kologiske briller, forklarer Poul 
Pedersen.

“Hvis du som dansker har 
købt et russisk firma og skal 
i gang med at lave det om, 
kræver det, at du forstår for-
retningen og kulturen. Det gør 
de færreste danskere, men det 
gør jeg heldigvis,” han.

Poul Pedersen ser først og 
fremmest sig selv som head-
hunter, sekundært som leder 
af firmaet. Hans speciale i fir-
maet er generel rekruttering 
af topledere til Østeuropa og 
global rekruttering til private 
equity selskaber. Langt de fle-
ste kandidater rekrutteres lo-
kalt og altid i samarbejde med 
den kollega, dækker det pågæl-
dende land, forklarer han.

“end ikke i tjekkiet, hvor jeg 
bor, kan jeg løse opgaver uden 
at have en lokal kollega med 
om bord. Hvis jeg skal finde en 
klient i Rusland og ringer for 
at tage referencer, så får jeg et 
formelt svar. 

Hvis min lokale kollega rin-
ger og spørger, om de kender 
ham der Sergei, får de meget 
mere ærlige svar,” siger Poul 
Pedersen.

Karrierens mest eklatante 
fejlskud var, da han ledte efter 
en adm. direktør til et vestligt 
firmas østeuropæiske filial. 
Her mødte han en kandidat 
med et imponerende cv, som 
var emigreret til Holland og 
efterfølgende Japan, havde ta-
get en MBA, talte flydende tysk 
og engelsk og i det hele taget 
gjorde et fantastisk indtryk. 
Hvad han ikke havde opdaget 
var, at manden var morder.

“Jeg var helt klar til at sætte 
ham på vores shortlist, men 
da vores lokale medarbejder 
tog referencer på ham, viste 
det sig, at han havde skudt 
en mand seks år tidligere. i 
dag sidder han som leder af et 
internationalt firmas afdeling 
i Albanien. Alle lokale kender 
hans fortid, men det gør de 
udenlandske selskaber altså 
ikke,” siger Poul Pedersen.

  PLY

Altid en lokal  
kollega om bord

“End ikke i Tjekkiet, 
hvor jeg bor, kan jeg 
løse opgaver uden 
at have en lokal  

kollega med  
om bord”

Headhunter og leder af firmaet 
Pedersen & Partners
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250.000 dollar. Så mange 
penge havde Poul Pedersen 

sparet sammen, da han i 2001 
besluttede sig for at etablere 
sin egen headhuntervirksom-
hed med base i Prag. Syv år 
tidligere var han blevet sendt 
til tjekkiet i rollen som adm. 
direktør for det A.P.Møller-
Mærsk ejede selskab Disa. i 
Prag mødte han sin kommen-
de hustru Sarka og valgte at 
blive boende, da opgaven for 
Disa var udført.

tilfældigheder førte ham 
over i headhunterbranchen, og 
de følgende fem år arbejdede 
han med rekruttering til opga-
ver i Østeuropa som partner i 
selskabet Accord Group. Fordi 
han var uenig i vækststrate-
gien, valgte Poul Pedersen at 
trække sig og etablerede sit 
eget selskab i 2001.

Største udfordring 
“etableringen af virksomhe-
den er helt klart den størst 

udfordring, jeg nogensinde har 
haft. Jeg løb en stor risiko og 
var klar over, at jeg ikke skulle 
regne med at få løn de første 
par år, fordi det hele skulle in-
vesteres i virksomheden. Det 
var først, da virksomheden var 
to-tre år gammel, vi var klar til 
at gå videre til næste fase,” for-
tæller Poul Pedersen.

i de første år, bidrog hans 
hustrus løn som skatteadvokat 
hos Price Waterhouse godt til 
familiens husholdningsbud-
get. i dag har hun sammen 
med en partner etableret sit 
eget firma, der rådgiver ud-
stationerede udlændinge i 
Østeuropa om skatteforhold.

Samme år, som han etab-
lerede sit selskab, blev parret 
forældre til sønnen Patrick, der 
i dag er 10 år. Hans storebror 
Peter er 12 år. Begge børn går 
i tysk skole. De leger og skæn-
des på tysk, men taler engelsk 
med deres forældre - som også 
taler engelsk indbyrdes. Poul 
Pedersen går først i gang med 
at lære tjekkisk den dag, hans 

kone er klar til at lære dansk, 
fastslår han med et smil. 

De første år som virksom-
hedsejer tog Poul Pedersen 
ofte på langvarige forret-
ningsrejser for at spare på ud-
gifterne til flytransport. I dag 
forsøger han at nøjes med to 
overnatninger ude hver uge. 

“Og så bruger jeg i øvrigt en 
masse tid på at netværke. Som 
headhunter skal man være 
glad for gå til cocktailparties 
og være indstillet på, at man 
også er på arbejde, når man 
spiller tennis med sin bedste 
ven,” siger Poul Pedersen.

Han har tidligere løbet ma-
raton, men har midlertidigt 
skiftet landevejen ud med 
svømmehallen på grund af et 
dårligt knæ. Fritiden bruger 
familien gerne sammen med 
vennekredsen, der i høj grad 
består af entreprenører, og 
med Poul Pedersens svigerfa-
milie. Hans egne forældre bor 
i Broager ved Sønderborg, hvor 
han oprindeligt stammer fra.  
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Fandt kærligheden i Prag
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