
ANSÆTTELSER
NNIT
Eric Martin, 37 år, er ansat 
som facility manager i NNIT 
i Lyngby. Her får han blandt 
andet ansvar for at opføre 
NNITs nye datacenter og 
NNITs nye hovedkontor. Han 
har tidligere været nord-
europæisk facility manager 
hos CA Software og senest 
account manager hos Jones 
Lang LaSalle. Desuden er Per 
Rothoff, 55 år, tiltrådt som 
manager of strategic. Han 
kommer fra en stilling som 
head of procurement i CSCs 
EMEA Nordic Region.
 
COK (Center for 
Offentlig Kompe-
tenceudvikling)
Per Aalbæk Nielsen er tiltrådt 
som kompetenceudviklings-
chef COK. Han kommer fra 
en stilling som service- og 
rådgivningschef i BDO Kom-
munernes Revision. Desuden 
er Tine Hessner ansat som 
regionschef for Hovedstaden 
og Sjælland. Hun har tidli-
gere været chefkonsulent hos 
Mannaz og HR-forretnings-
partner i ATP.

A.P. Møller - Mærsk
Helle Ringer Gudmand, 35 
år, er udnævnt til senior 
general manager i A.P. Møl-
ler - Mærsk. Hun kommer 
fra stillingen som person-
lig assistent til partner og 
skibsreder Eivind Kolding og 
er i dag øverste ansvarlig for 
en af ruterne mellem Europa 
og Japan. 
 
i-Seven
Malene Carstens er udnævnt 
til afdelingschef for i-Sevens 
nyåbnede afdeling i Århus. 
Hun har siden 2005 fungeret 
som projektchef hos i-Seven.

PA Consulting
Kasper T. Ahrensburg, 35 år, 
er udnævnt til principal con-
sultant  i PA Consulting. Han 
har været hos PA Consulting 
siden 2008 og har før bl.a. 
været været it-driftschef hos 
Danske Invest Administrati-
on, og så har han været ansat 
hos Devoteam Consulting.
 
Umwelt
Peter Dalgas tiltræder per 1. 
november som kreativ direk-
tør og partner hos Umwelt. 
Han kommer fra Co+Høgh, 
hvor han har håndteret 
kunderne teleselskabet 3, 
Rynkeby, Nutella, Wupti og 
Aqua d’or. 

Tolkecenter 
Danmark
Else Dysted er ansat som 
afdelingsleder i Århus-af-
delingen hos Tolkecenter 
Danmark. Hun har tidli-
gere arbejdet som leder i et 
asylcenter under Dansk Røde 
Kors. Desuden er ansat Mie 
Bøgh og Maren Holst-Jørgen-
sen. 
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Thomas Neckmar, der er chef New European Market i Nor-
dea, får i dag Det polske Ridderkors for hans »fremragende 
indsats i udviklingen af den polske banksektor«. Det oplyser 
Nordea. Nordea har været i Polen siden 1999 og har 300.000 
kunder og 157 kontorer i landet, der er den syvende største 
økonomi i EU.  RB-Børsen

■

Nordea-chef bliver polsk ridder
SAS' øverste koncerndirektør, Mats Jansson, er blevet 

valgt ind i bestyrelsen for den internationale luftfartsorga-
nisation IATA. Det skriver SAS i en meddelelse. Jansson er-
statter i bestyrelsen Fernando Conte, der tidligere var øver-
ste chef for luftfartsselskabet Iberia. IATA repræsenterer på 
verdensplan 230 flyselskaber.  RB-Børsen

■

SAS-boss får bestyrelsespost i IATA
Syddansk Universitet har tilknyttet tre nye æresdokto-

rer. Det er den norskfødte professor Thomas W. Ebbesen fra 
Louis Pasteur University, som forsker i nanoteknologi. Også 
James F. Sallis, der er professor i psykologi ved San Diego 
State University, er udnævnt, og det samme er matematike-
ren, professor Alain Connes fra Collège de France. En æres-
doktorgrad kan tildeles, uden at modtageren på forhånd har 
forsvaret en disputats.

■

Tre æresdoktorer på universitet

Af Kim Dahl Nielsen

Professor i revision. Det lyder 
kedeligt, men når man har 
snakket med den 53-årige 
Bent Warming-Rasmussen i 
få minutter, er det ikke ende-
løse rækker af tal, der støver 
hovedet til.

Tværtimod er det histo-
rien om en mand, der fra den 
traditionelle revisorrolle har 
føjet titler som massør, psy-
koteraput og nu senest pro-
fessor til sit visitkort, der er 
alt andet end støvet.

Mandag 16. november hol-
der han sin tiltrædelsesfore-
læsning som professor i revi-
sion på Syddansk Universitet 
i Kolding, hvor han gennem 
mange år har undervist en 
hel generation af kommende 
talknusere.

Men spørg så lige, om han 
kun arbejder med tal og reg-
ler, der skal overholdes.

Svaret er ganske enkelt nej. 
For spørg blot Nykredits pri-
vatcenter i Silkeborg om Bent 
Warming-Rasmussens evner. 

I 2008 lå Silkeborg-cen-
tret i den laveste ende, når 
det gjaldt salgsresultater per 
medarbejdertime. I sidste 
kvartal af 2008 indgik Nykre-
dit derfor et samarbejde med 
Bent Warming-Rasmussen, 
der som en anden blæksprut-
te brugte alle sine evner og 
uddannelser på en gang.

Og vupti. Med terapi, mas-
sage og foredrag samt indi-
viduelle satte han gang i en 
udvikling, der endte med, at 
centret i første kvartal i år op-
nåede en vækst, der er cirka 
40 procent højere end de to 
sidste kvartaler i 2008. Ny-
kredit var ikke sene til at give 
professoren, massøren og te-
rapeuten fra Kolding en stor 
del af æren:

»En del af forskellen kan 
forklares med, at der på 
grund af finanskrisen var stor 
stilstand i de sidste måneder 
af 2008. Vores egen salgscoa-
ching har haft betydning – og 
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viljen og indsatsen hos med-
arbejderne, men der er ingen 
tvivl om, at forløbet med Bent 
Warming-Rasmussen også 
har haft en meget positiv 
virkning for medarbejder-
nes trivsel og performance,«  
sagde centerdirektør Bjarne 
Jensen fra Nykredits privat-
center i Silkeborg således, 
da Finansforbundets ma-
gasin bragte historien med 
den sensationelle overskrift 
»Massage styrker bundlinjen 
i Nykredit.«

Frihed frem for alt
At Bent Warming-Rasmus-
sen forlod selve revisorfaget 
for at undervise kommende 
revisorer, skyldes måske først 
og fremmest hensynet til 
hans to små børn. Han havde 
som revisor nemlig konstant 
overarbejde, så da tilbuddet 

om undervisning på den da-
værende handelshøjskole i 
Kolding dukkede op, slog han 
til.

I 1990 afsluttede han sin 
ph.d.-afhandling, der kort-
lægger og forklarer det etiske 
dilemma, som en revisor kon-
stant er udsat for ved på den 
ene side at være offentlighe-
dens kontrollant – og på den 
anden side virksomhedens 
repræsentant.

»Der er et stort skræv mel-
lem de to roller, og en revisor 
skal kunne danse på denne 
tynde line uden at falde ned. 
Derfor er en af mine vigtigste 
pointer at lære de studerende 
om den etiske konflikt, som 
en revisor hele tiden kom-
mer i. Det allervigtigste er, at 
en revisor aldrig må miste sin 
uafhængighed,« fastslår Bent 
Warming-Rasmussen.

Selv kalder han sin vej fra 
revisorfaget til undervis-
ningsmiljøet for en utrolig 
spændende rejse, og der er 
ingen tvivl om, at han me-
ner det, når han siger, at han 
er utrolig privilegeret ved at 
kunne videregive blomsten af 
Danmarks ungdom en kom-
petent viden.

Alle redskaber bruges
Ikke desto mindre spænden-
de er dog hans sidebeskæfti-
gelse som lægeeksamineret 
massør og certificeret psy-
koterapeut. Det begyndte 
banalt med, at han selv havde 
ondt i sine skuldre og lænd, 
fik noget massage og tog en 
formel uddannelse.

»Inden jeg så mig om, var 
det både venner og venners 
venner, jeg begyndte at mas-
sere. Massage er med til at 

»åbne« folk. Men da jeg ikke 
havde redskaber til at kunne 
snakke ordentligt med folk, 
under massagen, tog jeg også 
en fire-årig psykoterapeut-
uddannelse,« lyder den meget 
korte forklaring fra Bent War-
ming-Rasmussen.

Således samles trådene 
helt naturligt hos den blæk-
sprutte-agtige professor, der 
nyder gavn af alle sine erfa-
ringer og uddannelser.

»I Nykredit fik jeg samlet 
alle trådene, og selve kombi-
nationen af det hele var med 
til at give de gode resultater. 
Det er jeg også glad for, når 
jeg i min undervisning kan 
bruge alle redskaberne på en 
gang,« siger han.

kini@erhvervsbladet.dk

Revisor, massør, 
psykoterapeut og professor

»Det har været en utrolig spændende rejse, og i dag har jeg jo med blomsten af Danmarks ungdom 
at gøre,« fortæller den 53-årige Bent Warming-Rasmussen, der nu ud over at kunne skrive professor 
i revision på sit visitkort er uddannet som revisor, massør og psykoterapeut. Foto: Syddansk Univer-
sitet

BLÆKSPRUTTE. 53-årige 
Bent Warming-Rasmus-
sen er revisoren, der nu 
er endt som professor i 
revision. Men med sin 
massage- og terapeut-
uddannelse er han også 
manden, der har fået 
salget hos en Nykre-
dit-afdeling til at stige 
med 40 procent under 
finanskrisen.

BLÅ BOG

 Bent Warming-Rasmus-
sen, 53 år, bor i Kolding og 
er gift med Lis, som han har 
to voksne børn sammen 
med.

 Uddannet revisor og har 
arbejdet hos revisionsselska-
ber som Deloitte&Touche, 
KPMG samt BDO Scanre-
vision.

 Har i mange år undervist 
i revision som både adjunkt 
og lektor på Handelshøj-
skole Syd samt senere 
på Syddansk Universitet i 
Kolding, hvor han i 1990 
også fuldførte sin ph.d. om 
tillidsforhold i revisions-
branchen.

 Blev i 2009 professor i 
revision, hvor han den 16. 
november klokken 13 til 
15 holder sin tiltrædelses-
forelæsning på Syddansk 
Universitet i Kolding. Efter 
forelæsningen vil Institut 
for Entreprenørskab og 
Relationsledelse være vært 
ved en reception.

 Derudover blev han 
lægeeksamineret mas-
sør i 1998 fra Skolen for 
Idrætsmassage i Fredericia, 
og i 2007 færdiggjorde han 
den fire-årige uddannelse til 
psykoterapeut efter body-
namic-systemet.

 Siden 1998 har han i sin 
fritid drevet en klinik med 
massage, og siden 2007 har 
han herudover givet psyko-
terapi og coaching.
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