
Kaffen er bedst i Milano
       Frank Rønsholt, ITS



Milano, Istanbul, Stockholm, Tokyo!- nævn en by og 44-årige Frank Rønsholt har været der. Der vil sandsynligvis også være 
tilknyttet en god historie. Det kan være en åndeløs fortælling om et uforudset problem, der bliver knust i elvte time. Eller 
det kan være historien om hvor bredt tidsangivelsen torsdag morgen kl. 09.00 kan tolkes alt efter hvilken breddegrad vi 
befinder os på – og hvor fatalt det kan være, hvis fortolkningen fra en lokal ekstern leverandør er ”bare inden weekenden”.

Uforudsigelighed er det spændende 
Om de uforudsigelige knaster, man pludseligt støder på i de mange projekter Frank er involveret i siger han: ”Hvis alt bare 
spiller – ja, så har man gjort sit arbejde rigtigt godt. Men der, hvor det bliver spændende, det er alle de gange, hvor du står 
on-site og skal finde en løsning nu og her, for vi ved, at hvis vi ikke finder løsningen, kan vi lige så godt tage hjem igen – og 
når så tingene lykkes, så er det bare fedt”. 

At tingene ofte lykkes for Frank skyldes en god blanding af stædighed, overblik og skarp fornemmelse for hvor en fejl er 
opstået. Hertil sættes respekt og forståelse for kollegaernes forskellighed på tværs af landegrænser.  

Kaffen i Atradius
Frank er et kendt ansigt i Atradius-koncernen. Der bliver taget godt imod Senior Advisor’en fra København og han bliver 
budt på en del automat-kaffe rundt omkring i Verden. Hvor er kaffen bedst? – Her er ingen tvivl: espressoen fra automaten 
på kontoret i Milano smager af rigtig kaffe.
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“...der, hvor det bliver spændende, det er 
alle de gange, hvor du står on-site og skal 
finde en løsning nu og her”

Senior Advisor Frank Rønsholt finder du den ene uge i færd med at klargøre  arbejdsstationer 
i Helsinki, mens han ugen efter kan være på vej til Tokyo for at flytte et overophedet og 
 jordskælvstruet serverskab ind i skyggen. Som del af Atradius’ globale IT-team er respekten 
for de kulturelle forskelle, der naturligt hersker i en organisation med kontorer i 45 lande, en 
kernekompetence. Systemerne skal snurre for kunder og kollegaer fra solen står op i Shanghai 
til den går ned i Honolulu.


