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Nyhed      

Søren Jensen har d. 1. marts gennemført en organisationsændring i firmaets ledelse. Således frem-

står firmaets ledelsesteam af direktør Frank Jensen, forretningslederne Jesper Meldgaard og Finn 

Møllgaard, samt økonomichef Carsten Madsen, salgschef Gert Petersen, forretningsudvikler Duncan 

Horswill og forandringsleder Niels Lilleør. 

Duncan Horswill vil som forretningsudvikler sammen med sit team forestå vores konkurrenceindsats 

fra holddannelse til udarbejdelse af konkurrenceprojekt og tilbudsgivning. Gert Petersen vil som salgs-

chef få ansvaret for at opbygge vores faste, tillidsbaserede kunderelationer i hele Danmark og dermed 

også fortsætte sin tætte dialog med vores kunder i Østjylland. 

Direktør Frank Jensen forklarer: ”Vi har haft stor succes med den modige beslutning om at organisere 

os i tværfaglige teams på 7-10 medarbejdere og ser også frugterne af vores satsning på team- og pro-

jektledelse generelt. For at fortsætte denne positive udvikling har vi valgt at organisere vores ledelses-

team efter den enkeltes ledelseskompetencer frem for geografisk lokalitet.” 

Organisationsændringen betyder at Søren Jensen nu gennemgående er organiseret efter tværfaglige 

teams med fokus på faglighed, diversitet og samarbejde. For ledelsen betyder den nye organisering, 

at den enkelte leder får mulighed for at bidrage med det de er bedst til, samtidig med at beslutningsve-

jene internt er blevet kortere. 

Frank Jensen forklarer yderligere: ”Vi har store forventninger til vores fornyede fokus på kundeople-

velse, salg og differentiering ved bl.a. at dedikere et team til konkurrencer og computational design, 

det vil betyde at vi kan bidrage endnu mere til skabelsen af ingeniørkunst i Danmark og internationalt.” 

Projektgennemførelsen er allerede lagt i faste rammer, og ved at forretningslederne dedikeres til at 

understøtte deres portefølje af projektteams vil samarbejdspartenere og medarbejdere på trods af vo-

res vækst fortsat opleve Søren Jensen som et firma, hvor vi gør os umage med at tage ansvar for den 

tillid der udvises os. 

Personligt er Frank Jensen begejstret for den nye organisering: ”Ved at vores teamledere løfter deres 

ansvar så godt, har vi kunnet samle projektgennemføringen under vores to dygtige forretningsledere, 

hvilket gør at jeg igen kan træde ind i den rolle, hvor jeg trives bedst, nemlig ikke kun som CEO, men 

også som det vi i spøg kalder CVO – Chief Visionary Officer. Det skaber også plads til at jeg kan være 

aktiv som bestyrelsesformand i vores søsterselskab New Nordic Engineering og ikke mindst som fami-

liefar også.” 

 
Fakta om Søren Jensen 

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S er et af Danmarks førende rådgivende ingeniørfirmaer. 

Firmaet dækker alle specialer inden for fagområderne konstruktion, installation, el og IKT, og har stor 

erfaring og viden i gennemførelse af byggeprojekter – fra idéfase og planlægning til udførelse og lø-

bende driftsoptimering. 
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Firmaet er grundlagt i 1945 af ingeniør Søren Jensen og har i dag hovedkontor i Aarhus og afdelinger 

i København, Vejle og Silkeborg.  

Det er 3. generation Jensen – Søren Jensens barnebarn Frank Jensen, der viderefører firmaet. 

 
 


