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brand Academy gav en uvurderlig basisviden og efter 5 dage
på jobbet og en uges kursus var jeg allerede ude hos en stor 
finansiel virksomhed og udarbejdede et workflow og deltog i 
et møde med en CFO!”. Mads fortæller også, at den del af Fire-
brand Academy uddannelsen, der uddanner den nyansatte i de
menneskelige kompetencer, der behøves for at blive en værdi-
skabende konsulent, var en vigtig del af årsagen til, at han kun-
ne komme så hurtigt i gang med at levere debiterbare timer. 

De bløde kompetencer er essentielle
På Mads’ Firebrand Academy hold var der bl.a. én der havde 
læst kemi, og mange andre forskellige typer, der kom fra IT- 
universitet og handelsskolerne. Mads fortæller: ”Hvis bare man 
er open minded og kan lide at tale med mennesker, så kommer 
man altså langt. De bløde værdier er helt essentielle i forhold til 
at blive en god konsulent”.  Turid fortæller, at Mads jo egentlig 
ikke havde en perfekt uddannelsesmæssig baggrund for at 
blive AX-konsulent, men alligevel var hans menneskelige egen-
skaber så troværdige og tillidsvækkende, at hun ikke var i tvivl 
om, at han bliver succesfuld. Turid fortæller: ”Det er selvfølgelig 
altafgørende, at det faglige er på plads, og med Mads var der 
potentiale at arbejde med”.

Allerede i sit første projekt fik Mads ansvar og indenfor et par 
måneder drev han delprojekter selv, under kyndig vejledning og 
ansvar af en seniorkollega. Mads fortæller: ”Jeg kan høre fra de 
andre, som jeg var på Firebrand Academy med, at nogle er lidt 
længere tid om at komme i produktion, men det er vist mest 
fordi arbejdsgiverne er forsigtige og tilbageholdende, og det 
synes jeg er synd. Jeg har fået så positiv feedback fra kunderne, 
og det kan jeg høre, er det samme fra mine meddeltagere på 
Academy. Vi kan sagtens, når vi får lov!”. Turid fortæller: ”Vi er 
meget grundige når vi rekrutterer, og når først man er ansat 
hos os, så er vi helt trygge ved at kandidaten kan levere varen 
og sådan var det også med Mads. Hands-on lærer dem virkelig 
meget og kunderne er glade for de unges tilgang”.

Fremtiden er lys
Mads er kommet i konsulentbranchen for at blive, og han glæ-
der sig til de muligheder der byder sig fremover: ”Jeg er kommet 
ind i en rigtig god virksomhed, der er i stor vækst og vi er lige-
som en familie hér. Alt det jeg blev lovet inden jeg blev ansat, 
har vist sig at passe i virkeligheden”. Til andre der overvejer at
søge job i konsulentbranchen via Firebrand Academy siger 
Mads: ”Vær ikke så nervøs for at springe ud i det, det tager tid 
og det er en langsigtet investering i dig selv, men det er det hele 
værd. Jeg har ubegrænsede muligheder i min karriere nu, og 
fremtiden ser meget spændende ud”. 

Mads fik en drømmekarriere hos a-solutions

a-solutions europæiske hovedkontor ligger i Rødovre, og de har 
kontorer både i Litauen og Dubai. Det er en virksomhed med 
ambitiøse vækstmål og for opfylde målene, skal der tilføres nye
ressourcer løbende. Derfor tog HR- direktør Turid Debes på re-
krutteringsevent for unge nyuddannede. Forventningerne var 
høje, for der stilles store krav til nyansatte hos a-solutions. 
Turid fortæller: ”Det er en del af vores strategi at ansætte unge 
kandidater for de bidrager med energi, åbenhed og ambitioner, 
som er utrolig værdifulde for os og for vores kunder”. På eventet 
mødte Turid den marketinguddannede Mads Leonhard Svend-
sen, som senere blev ansat hos a-solutions som AX-konsulent.

Hvem er interessante kandidater?
Kandidater til Firebrand Academy kan have mange forskellige 
uddannelsesmæssige baggrunde. I realiteten har de fleste en 
eller anden form for erfaring eller kompetence, som vil komme 
dem til gode i konsulentbranchen. Måske har man organiseret
sin speciale research i en database, eller måske har man set lidt 
til økonomisystemer eller læst noget supply chain - sådan var 
det også for Mads. 

Mads havde en baggrund indenfor marketing, men havde også 
interesse for IT og processer, men han havde ingen uddannelse 
indenfor IT og drømte egentlig heller ikke om at arbejde som 
konsulent. Alligevel tog han, mest af nysgerrighed, til Firebrand 
Academy’s karriereevent hos Microsoft. Mads fortæller: ”Jeg 
vidste egentlig ikke helt hvad mine forventninger var, og jeg var 
heller ikke afklaret om, at jeg skulle have et job i IT-branchen. 
Så mødte jeg nogle forskellige spillere på markedet og fik en 
snak, og jeg fik faktisk en ret god fornemmelse. Det virkede 
spændende at arbejde i konsulentbranchen, og det virkede som
om mine kompetencer var interessante for dem også!” En af de
virksomheder, som Mads mødte på eventet var a-solutions, 
som senere ansatte ham som AX-konsulent. ”Da jeg talte med 
a-solutions kunne jeg hurtigt mærke, at de var helt rigtige for 
mig. Jeg har altid godt kunne lide at rejse meget, og søgte efter 
et job, hvor jeg kunne lave noget spændende og komme ud og 
se verden. Så hvorfor ikke kombinere det med et spændende 
job og en langsigtet karriere? Firebrand Academy og a-solutions
gav mig muligheden for at få det jeg i virkeligheden drømte om, 
og komme ind i branchen” fortæller Mads.
 
Hvorfor vælge en karriere som konsulent 
Mads valgte at blive ansat som AX-konsulent hos a-solutions. 
”Efter en god snak med Turid, kunne jeg se at der var gode mu-
ligheder for at blive sendt rundt i hele verden og være med på 
store implementeringsprojekter, og det er utrolig spændende. 
Opgaverne i udlandet er typisk større og mere komplekse end 
de opgaver, som vi ser her i Danmark. Indtil videre har jeg været 
på projekter i udlandet i 3-4 måneder, og det har været virkelig 
lærerigt. Jeg arbejder også mange timer, men det er sindssygt 
spændende, så det sker helt naturligt” siger Mads.

Mads har kun været ansat hos a-solutions i under et år, men 
har været produktiv helt fra starten. Det går meget stærkt hos 
a-solutions, og alle har nok at se til i en travl hverdag, derfor 
passede Firebrand Academy perfekt til virksomheden. ”Fire-
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         Det handler jo rigtig meget om menne-
sker, det at være konsulent, og som Turid 
sagde inden jeg blev ansat: ”Du kommer ikke 
til at sidde inde i folden i et år, du får hurtigt 
mulighed for at komme ud og skabe værdi”.

”


