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»Det siges, at indtil man er 40 år, lever man af sin
uddannelse. Når man er over 40 år, lever man af
sine erfaringer. Jeg er snart 58 år, men har ikke
lyst til at gå i stå,« siger Michael Bye Andersen,
her i bagagekælder ved linje C og D.

LEDERUDDANNELSE SKAL
LØFTE VIRKSOMHEDEN
Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og 
servicechef i PRONOR IndustriTeknik. Han er samtidig ved at færdiggøre 
lederuddannelsen Engineering Business Administration (EBA).

Morten Skovby Nielsen er servicechef og en del af den daglige 
ledelse hos PRONOR Industriteknik og i gang med  
Engineering Business Administration-uddannelsen.



Maskinmesteren  september 2017 31

Xxxxxxxx 

3130

LEDELSE OG UDDANNELSE LEDELSE OG UDDANNELSE

MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

»Det siges, at indtil man er 40 år, lever man af sin 
uddannelse. Når man er over 40 år, lever man af 
sine erfaringer. Jeg er snart 58 år, men har ikke 
lyst til at gå i stå,« siger Michael Bye Andersen, 
her i bagagekælder ved linje C og D.

LEDERUDDANNELSE SKAL 
LØFTE VIRKSOMHEDEN
Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og 
servicechef i PRONOR IndustriTeknik. Han er samtidig ved at færdiggøre 
lederuddannelsen Engineering Business Administration (EBA).

Morten Skovby Nielsen er servicechef og en del af den daglige 
ledelse hos PRONOR Industriteknik og i gang med 
Engineering Business Administration-uddannelsen.



Maskinmesteren  september 201732 Maskinmesteren  september 201732

 Xxxxxx

3332

LEDELSE OG UDDANNELSE LEDELSE OG UDDANNELSE

MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

for� sin� egen� skyld.� Uddannelsen� skal�
også�give�et�løft�til�virksomheden,�som�
i�mit�tilfælde�også�betaler�for�uddannel-
sen.�Alt�hvad�jeg�beskæftiger�mig�med�

på� uddannelsen� skal� kunne� omsættes�
i� PRONOR� i� form� af� værktøjer,� vi� kan�
bruge� til� at� løse�nogle�af�opgaver,�der�
er� på� dagsordenen� i� vores� strategiske�

arbejde,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.
Han� har� valgt� EBA-uddannelsen,� fordi�
den�giver�flere� forskellige� værktøjer� til�
ledelsesopgaverne,� heriblandt� obliga-

Af Joel Goodstein – Foto Michael Vienø

Hans� arbejdsliv� startede� som�
klejnsmed,�men�i�dag�–�tre�ud-
dannelser�senere�–�er�Morten�
Skovby� Nielsen� servicechef� i�

PRONOR�IndustriTeknik.
Siden�han�blev�udlært�klejnsmed�i�1994,�
har� Morten� Skovby� Nielsen� uddannet�
sig� først� til� maskinmester,� derefter� har�
han� taget� en� systemisk� lederuddan-
nelse,�og�i�efteråret�2017�færdiggør�han�
lederuddannelsen�Engineering�Business�
Administration�(EBA).
I� 2015� blev� han� servicechef� hos� PRO-
NOR� Industriteknik,� som� både� er� en�
elektromekanisk� servicevirksomhed� og�
grossist�for�tekniske�komponenter.�Virk-
somhedens�motto�er�”Vi�holder�hjulene�
i� gang”,� og� PRONOR� servicerer� mere�
end� 3.000� kunder� med� reservedele� og�
tekniske�komponenter�samt�service�og�
reparation� af� industritekniske� anlæg� –�

med�henblik�på�at�optimere�driften�og�
holde�produktionen�kørende.�
Hos� PRONOR� udgør� Morten� Skovby�
Nielsen�sammen�med�den�administreren-
de�direktør,�økonomichefen�og�salgsche-
fen�den�daglige�ledelse.�Som�servicechef�
har� han� ansvaret� for� 25� medarbejdere,�
der� arbejder� med� automation,� elektro-
mekanisk�service�og�projektafvikling.
»At� blive� en� del� af� ledelsen� og� kunne�
arbejde� på� et� strategisk� niveau� var� en�
stor�motivation�for�mig,�da�jeg�sagde�ja�
til�jobbet�hos�PRONOR.�Jeg�så�mulighe-
den�for�at�være�med�til�at�gøre�en�for-
skel� i� ledelsen�af�en�virksomhed�og�en�
mulighed�for�at�lede�gennem�andre.�Der�
er�to�afdelingsledere�i�min�afdeling,�som�
er�mine�nærmeste�medarbejdere,�og�de�
har�det�daglige�ansvar�for�de�konkrete�
serviceopgaver,�vi�udfører,�mens�jeg�ta-
ger�mig�af�udvikling�af�nye�servicekon-
cepter,�har�ansvar�for�store�key�account-
kunder,� står� for� udvikling� af� potentielt�

nye�kunder�og�deltager�i�virksomhedens�
strategiske� arbejde,«� fortæller� Morten�
Skovby�Nielsen.

Ringene skal brede sig
De�seneste�par�år�har�han�været�i�gang�
med� Engineering� Business� Administra-
tion-uddannelsen,� som� er� krævende�
både� fagligt� og� tidsmæssigt,� når� man�
samtidig�skal�passe�et�fuldtidsjob�og�fa-
milie�ved�siden�af.
»Det�faglige�niveau�er�højt,�og�lærerne�
er�dygtige,�men�man�skal�bruge�mange�
timer� på� uddannelsen.� Der� skal� læses�
bøger� og� afleveres� opgaver.� Men� en�
vigtig�del�af�motivationen�er,�at�ringe-�
ne� fra� uddannelsen� skal� brede� sig� til�
PRONOR,«� siger�Morten�Skovby�Niel-
sen.
De�opgaver,�man� løser�på�EBA-uddan-
nelsen� tager� altid� udgangspunkt� i� den�
virksomhed,�man�arbejder�i�til�daglig.
»Man�tager�ikke�kun�en�EBA-uddannelse�

Styrk dine faglige kompetencer inden for
STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI
Diplomuddannelse i 
Stærkstrømsteknologi 
eller enkelte moduler
Opnå kvalifikationer til at kunne analysere, 
dokumentere og formidle løsningsmodeller til 
fx rådgivnings-, udviklings- eller projekterings-
opgaver på områderne elektriske fordelings-
anlæg, elektriske installationer, elproduktion 
og elkonvertering.

Se mere på www.cv.diplom.dtu.dk  eller ring 3588 5100 BLIV ET STÆRKT AKTIV, NÅR DET 
GÆLDER FREMTIDENS STÆRK-
STRØMSTEKNISKE ELFORSYNING

»Alt hvad jeg beskæftiger mig med på uddannelsen skal kunne omsættes i PRONOR i form af værktøjer, vi kan bruge til at løse
nogle af opgaver, der er på dagsordenen i vores strategiske arbejde,« siger Morten Skovby Nielsen.

Morten Skovly Nielsen og Anders Stenholt på værkstedet hos PRONOR Industriteknik.
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Morten Skovly Nielsen og Anders Stenholt på værkstedet hos PRONOR Industriteknik.
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toriske�moduler�i�”Finansiel�ledelse”�og�
”Strategisk�marketing”.
»Uddannelsen� har� hjulpet� os� med� at�
blive�dygtigere�til�marketing�og�prissæt-
ning�af�PRONORs�produkter�og�ydelser.�
Vi� arbejder� med� bedre� differentiering�
fra� konkurrenter� og� dermed� positio-

nering�på�markedet� for� at�blive�endnu�
mere�konkurrencedygtige.�Jeg�arbejder�
også�med�vores�investeringer�og�risiko-
vurdering� ved� disse� investeringer,� som�
er� noget,� jeg� har� fået� værktøjer� til� på�
EBA-uddannelsen,«� fortæller� Morten�
Skovby�Nielsen.�

Valg af ledelsesvejen
PRONOR�IndustriTeknik�vil�gerne�kunne�
tilbyde�en�så�bred�produktportefølje,�at�
kunderne� ikke� behøver� ringe� til� andre�
leverandører.
»Vi�skal�både�kunne�servicere�installatio-
nen,� levere�de�nødvendige�komponen-
ter� og� tilbyde� en� automationsløsning�
hvis�nødvendigt.�Vi�prøver�at�levere�hele�
pakken,�så�kunden�køber�alle�nødvendi-
ge�ydelser�hos�os,�men�vi�er�også�bevid-
ste�om,�at�der�er�tekniske�områder,�hvor�
andre� er� dygtigere,� og� som� vi� holder�
os�fra.�Det�giver�den�største�troværdig-
hed,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.
De�mange�forskellige�opgaver�hos�PRO-
NOR� giver� ham� en� meget� afvekslende�
hverdag,�hvor�ikke�to�dage�ligner�hinan-
den.�
»Som�maskinmester�kan�man�groft�sagt�
vælge�mellem� to�karriereveje:�Man�kan�

PRONOR IndustriTeknik

PRONOR�IndustriTeknik�er�en�servicevirksomhed�og�
grossist,�som�tilbyder:

•� Service,�reparation�og�vedligehold�af�elektromeka-
niske�og�industritekniske�anlæg.

•� Tavler�og�automationsløsninger.

•� Grossistforhandling�af�tekniske�komponenter

•� 52�medarbejdere�–�med�afdelinger�i�Århus,�Ringe,�
Aalborg,�Herning�og�Middelfart.

•� Virksomhedens�motto�er�"Vi�holder�hjulene�i�gang”.

blive�teknisk�specialist,�eller�man�kan�gå�ledelsesvejen.�Jeg�har�
valgt�ledelsesvejen.�Jeg�synes�de�strategiske�og�kommerciel-
le�opgaver�er�spændende:�Hvordan�man� leder�og�motiverer�
medarbejdere,�hvordan�man�udvikler�nye�forretningskoncep-
ter�for�sin�virksomhed,�hvordan�man�segmenterer�sit�marked�
og� prøver� at� skille� sig� ud� fra� konkurrenterne,� hvordan� man�
strategisk�hele�tiden�prøver�at�udvikle�virksomheden,�hvordan�
man�får�en�hel�virksomhed�til�at�arbejde�for�de�samme�mål�og�
dermed�i�samme�retning,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.

Involvering af medarbejdere
Inden�sit�job�hos�PRONOR�har�Morten�Nielsen�sejlet�for�Ma-
ersk� Line�og�Maersk�Supply�Service�og� siden�arbejdet� som�
leder�i�en�serviceafdeling�hos�Grundfos.�Her�fik�han�for�alvor�
ledelsesansvar,�som�omfattede�budgetter,�medarbejdersam-
taler,�coaching,�teambuilding,�udvikling�af�nye�servicekoncep-
ter,� tilbudsgivning,� håndtering� af� reklamationer� og� myndig-
hedskontakt.
»I� jobbet� hos� Grundfos� blev� jeg� bekræftet� i,� at� ledelse� var�
den�vej,�jeg�skulle�gå.�Men�jeg�havde�også�behov�for�at�blive�
klædt�bedre�fagligt�på,�og�derfor�tog�jeg�den�systemiske�le-
deruddannelse� undervejs.� Den� uddannelse� motiverede� mig�
yderligere�til�at�gå�ledervejen�for�at�prøve�at�gøre�en�forskel�
ved�involvering�og�motivering�af�medarbejderne,�og�det�førte�
til�jobbet�hos�PRONOR,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.
»Da�jeg�var�til�søs,�oplevede�jeg�en�ret�hierarkisk�og�nærmest�
militær� ledelsesstil,�men�som� leder�ville� jeg�gerne�prøve�en�
mere� involverende� lederstil.� Derfor� tog� jeg� den� systemiske�
lederuddannelse,�som�lægger�meget�vægt�på�involvering�af�
medarbejdere,«�fortæller�han�videre.
Med�fra�denne�uddannelse�og�sine�tidligere�job�har�han�en�
viden�om�vigtigheden�af�kommunikation�og�de�menneske-
lige�relationer�i�en�virksomhed.
»Hos� PRONOR� prøver� vi� at� involvere� medarbejderne� mest�
muligt� i� de� forandringsprocesser,� der� foregår.� Som� ledelse�
kan�man�enten� fortælle�medarbejderne,� hvad�de� skal�gøre,�
eller�man�kan�involvere�dem,�fordi�man�tror�på,�at�det�øger�
deres� engagement� og� motivation� i� opgaver,� der� skal� løses.�
Ved�at�involvere�medarbejdere�opnår�man�at�få�flest�mulige�
idéer�på�bordet,�dels�at�motivere�dem�gennem�indflydelse�og�
ansvar.�Selv�om�jeg�er�chef,�ved�jeg�ikke�alt�og�har�ikke�altid�
den�bedste�idé.�Hos�PRONOR�har�vi�brug�for�at�udnytte�vores�
fælles�viden.�Det�er�udgangspunktet�for�den�måde,�jeg�gerne�
vil�lede�på,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.

Engineering Business Administration (EBA) 

•� EBA-lederuddannelsen�er�målrettet�ingeniører,�maskinmestre��
og�andre�teknikere.

•� Engineering�Business�Administration�giver�værktøjer�til�at��
ledelsesopgaver�på�såvel�strategisk�som�operationelt�niveau.

•� Uddannelsen�svarer�til�60�ECTS�–�og�består�af�tre�obligatoriske�moduler�
og�2-3�valgfri�moduler.

•� EBA-uddannelsen�udbydes�af�VIA,�og�undervisningen�foregår�i��
Aarhus�og�Horsens.

PRONOR Industriteknik er en servicevirksomhed og grossist, som tilbyder service, reparation og vedligehold af elektro- 
mekaniske og industritekniske anlæg – foruden tavler og automationsløsninger.

DFDS 150
I 2016 fejrede DFDS 150-året 
for sin grundlæggelse

Bruce Peters foræller DFDS’  historie, på 
baggrund af en omfattende research, og 
analyserer også designudviklingen af
DFDS’skibe og infrastruktur. 
Bogen er illustreret med over 600 
fotografier, giver det et unikt indblik i udviklingen af en 
historisk vigtigt virksomhed, der fortsætter med at trives i 
det enogtyvende århundrede.

Vi har studiebøgerne til 
maskinmestrenes grund- 
og efteruddannelser

Find din bogliste på:
www.polyteknisk.dk/maskinmester

Bestil bøgerne på: 
http://www.polyteknisk.dk/home/nautilus

Tilbudet er gældende t.o.m. d. 30/10 2017
og kan ikke kombineres med andre rabatter.

25% rabat
på udvalgte bøger fra Nautilus Forlag

Polyteknisk - din (maskin)tekniske boghandel
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ter�for�sin�virksomhed,�hvordan�man�segmenterer�sit�marked�
og� prøver� at� skille� sig� ud� fra� konkurrenterne,� hvordan� man�
strategisk�hele�tiden�prøver�at�udvikle�virksomheden,�hvordan�
man�får�en�hel�virksomhed�til�at�arbejde�for�de�samme�mål�og�
dermed�i�samme�retning,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.

Involvering af medarbejdere
Inden�sit�job�hos�PRONOR�har�Morten�Nielsen�sejlet�for�Ma-
ersk� Line�og�Maersk�Supply�Service�og� siden�arbejdet� som�
leder�i�en�serviceafdeling�hos�Grundfos.�Her�fik�han�for�alvor�
ledelsesansvar,�som�omfattede�budgetter,�medarbejdersam-
taler,�coaching,�teambuilding,�udvikling�af�nye�servicekoncep-
ter,� tilbudsgivning,� håndtering� af� reklamationer� og� myndig-
hedskontakt.
»I� jobbet� hos� Grundfos� blev� jeg� bekræftet� i,� at� ledelse� var�
den�vej,�jeg�skulle�gå.�Men�jeg�havde�også�behov�for�at�blive�
klædt�bedre�fagligt�på,�og�derfor�tog�jeg�den�systemiske�le-
deruddannelse� undervejs.� Den� uddannelse� motiverede� mig�
yderligere�til�at�gå�ledervejen�for�at�prøve�at�gøre�en�forskel�
ved�involvering�og�motivering�af�medarbejderne,�og�det�førte�
til�jobbet�hos�PRONOR,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.
»Da�jeg�var�til�søs,�oplevede�jeg�en�ret�hierarkisk�og�nærmest�
militær� ledelsesstil,�men�som� leder�ville� jeg�gerne�prøve�en�
mere� involverende� lederstil.� Derfor� tog� jeg� den� systemiske�
lederuddannelse,�som�lægger�meget�vægt�på�involvering�af�
medarbejdere,«�fortæller�han�videre.
Med�fra�denne�uddannelse�og�sine�tidligere�job�har�han�en�
viden�om�vigtigheden�af�kommunikation�og�de�menneske-
lige�relationer�i�en�virksomhed.
»Hos� PRONOR� prøver� vi� at� involvere� medarbejderne� mest�
muligt� i� de� forandringsprocesser,� der� foregår.� Som� ledelse�
kan�man�enten� fortælle�medarbejderne,� hvad�de� skal�gøre,�
eller�man�kan�involvere�dem,�fordi�man�tror�på,�at�det�øger�
deres� engagement� og� motivation� i� opgaver,� der� skal� løses.�
Ved�at�involvere�medarbejdere�opnår�man�at�få�flest�mulige�
idéer�på�bordet,�dels�at�motivere�dem�gennem�indflydelse�og�
ansvar.�Selv�om�jeg�er�chef,�ved�jeg�ikke�alt�og�har�ikke�altid�
den�bedste�idé.�Hos�PRONOR�har�vi�brug�for�at�udnytte�vores�
fælles�viden.�Det�er�udgangspunktet�for�den�måde,�jeg�gerne�
vil�lede�på,«�siger�Morten�Skovby�Nielsen.

Engineering Business Administration (EBA)

•� EBA-lederuddannelsen�er�målrettet�ingeniører,�maskinmestre��
og�andre�teknikere.

•� Engineering�Business�Administration�giver�værktøjer�til�at��
ledelsesopgaver�på�såvel�strategisk�som�operationelt�niveau.

•� Uddannelsen�svarer�til�60�ECTS�–�og�består�af�tre�obligatoriske�moduler�
og�2-3�valgfri�moduler.

•� EBA-uddannelsen�udbydes�af�VIA,�og�undervisningen�foregår�i��
Aarhus�og�Horsens.

PRONOR Industriteknik er en servicevirksomhed og grossist, som tilbyder service, reparation og vedligehold af elektro-
mekaniske og industritekniske anlæg – foruden tavler og automationsløsninger.
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