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Mit Kulturforbrug

Viderefører en tradition og
tager børnene med til jazz
Mario Robayo, regional finansdirektør for Nordeuropa hos Interoute, er
kæmpefan af Real Madrid. Det fik ham til at flytte og bo i Madrid i tre år
Det læser jeg:
Jeg skifter mellem faglitteratur og
skønlitteratur. Lige nu læser jeg en bog
af Nicholas Sparks, som hedder “Two
by Two”. Den handler om en far, der
kæmper med at få arbejde og familieliv
til at hænge sammen. Det kan jeg på
nogle punkter relatere til.

Af Karen Fredslund Ellegaard
Det første, jeg læser om morgenen:
Nyheder! Jeg bruger Google Alerts
hver dag, så jeg kan læse nyheder fra
de lande, jeg besøger. Jeg er altid opdateret om nyheder fra lande, der er relevante i forhold til i mit arbejde, bl.a.
Belgien, Holland, Sverige, Finland og
selvfølgelig Danmark samt mit hjemland Colombia.
Det hører jeg:
Spotify’s Rap Caviar playliste. Jeg er
musikelsker med stort M, og min smag
er ret bred. Jeg lytter både til Stan
Getz, Michael Jackson og 2pac. Men
jeg vender altid tilbage til rap og hip
hop. Det er sjældent, jeg lytter til radio
og podcasts.
Det ser jeg, når jeg vil underholdes:
Jeg ser meget fodbold og er kæmpefan
af Real Madrid. Det er en af grundene
til, at jeg gennem tre år boede i Madrid.
Jeg har en svaghed for sci-fi og actionfilm. Allerhelst ser jeg dog en film
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eller serie med min kone eller tager en
tur i biografen med vores tre børn.
Dem følger jeg:
Jeg prøver at holde mig til troværdige
nyhedskilder og følger bl.a. Forbes,
Financial Times, The Economist, Børsen og DI. I den digitale tidsalder står
virksomhederne over for store udfordringer, og derfor holder jeg mig altid
orienteret om seneste nyt, så unik
Interoute altid er en unik sparringspartner, når det gælder digitale transformationsløsninger.

Det oplever jeg:
Interoute er gennem de sidste år gået
fra at være mindre udfordrer til i dag at
være en væsentlig aktør, der har indgået aftaler med mange af de største
virksomheder. Med små børn er der
ikke meget tid til fornøjelser. Da jeg
var barn, tog mine forældre mig altid med til jazzkoncerter, og når mine
egne børn når en vis alder, vil jeg føre
den tradition videre.
Favoritapp: Jeg bruger Whatsapp til
at holde kontakten med mine nærmeste herhjemme og i udlandet. Derudover er jeg storforbruger fodboldapp’en Forza, som hjælper mig med
at få hurtige nyheder om Real Madrid.
kael@borsen.dk
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F YLDER ÅR
Nicklas Jensen

Rikke Krogh
Andresen

It-virksomheden
Sentia
Danmark har ansat nye medarbejdere. Nicklas Jensen er
ansat som it-supporter i service desk. Han er uddannet
it-teknolog ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Han har
flere års erfaring med service
og support. Nicklas Jensen
kommer senest fra en stilling
som it-supporter hos it-virksomheden Atea. Rikke Krogh
Andresen er ansat som projektkoordinator. Hun har en
bachelorgrad i international
business fra London South
Bank University, England.
Rikke Krogh Andresen kommer senest fra en stilling som
salgs- og kundesupport hos
det danske designhus Georg
Jensen.

Annette
Johansen

60

Annette
Johansen,
forsikringsmedarbejder
i a-kassen og fagforeningen
Ase fylder tirsdag 60 år. Hun er
uddannet børnehavepædagog.
Tidligere har hun i 18 år arbejdet hos nødhjælpsorganisationen Dansk Røde Kors i deres
Asylafdeling. Hun har været
ansat hos Ase siden 2003.
Morten Stage
Tingskou

40

Morten Stage Tingskou, partner og konsulent i konsulentvirksomheden Implement Consulting
Group, fylder onsdag 40 år.
Hans ekspertise er i commercial excellence og han supporterer førende skandinaviske virksomheder i at udvikle
deres kommercielle kompetencer.

JUBIL ÆUM
Flemming
Nør-Pedersen

Flemming Nør-Pedersen, 49
år, direktør, kan onsdag fejre
25 års jubilæum i erhvervsorganisationen Landbrug &
Fødevarer. Han er cand.polyt.
i kemi og har en HD i finansiering. Han blev ansat i det
daværende
Landbrugsraad
tilbage i 1992 i afdelingen
for forskning, udvikling og
ny teknologi. Siden har han
varetaget stillinger som direktionssekretær, vand- og
naturchef, sekretariatschef for
Dansk Gartneri, der er en af
Landbrug & Fødevarers mindre medlemsorganisationer, og
afdelingschef. I perioden som
vand- og naturchef blev Flemming Nør-Pedersen et kendt
ansigt i landbrugets foreningerne landet over, hvor han
var en flittig og skarp deltager
i debatterne om de statslige
vandplaner. I september 2012
blev han medlem af Landbrug
& Fødevarers direktion, hvor
han har haft lige plads siden.
Efter den seneste justering

af Landbrug & Fødevarer
organisation har Flemming
Nør-Pedersen nu ansvar for direktionsområdet “Virksomheder og Marked” og betjeningen
af de 400 medlemsvirksomheder og tilknyttede organisationer.
Peter Kranz

Har I noget
at fejre?
Indryk en profilannonce i Børsen. F.eks. i
samme størrelse som denne annonce
(2 x 160mm). Pris: 15.200 kr.*
Kontakt Connie Pedersen på 72 42 30 60
eller annonce@borsen.dk.

Peter Kranz, adm. direktør,
kan onsdag fejre 25 års jubilæum i tagmembranvirksomheden Eurotag Danmark.
Han er uddannet tømrer og
senere bygningsingeniør ved
Ingeniørhøjskolen Aarhus
Universitet. Han blev ansat
i virksomheden i 1992 og har
bl.a. udviklet virksomheden fra
en ren materialeleverandør til
også at udgøre den markedsføringsmæssige paraply for
tagdækkervirksomhederne i
branchenetværket Tæt Tag
Danmark. I dag ejer Peter
Kranz hele virksomheden, der
er eneimportør af tagmaterialer fra den belgiske producent
Derbigum.

*Priserne er ekskl. moms.

