
1. Hvad brænder du for at arbejde med? 
Svar: Jeg bliver virkelig motiveret, når dygtige mennesker, med forskellige kompetencer og tilgange, mødes 
og skaber nye og gode ideer. I vores branche har er vi tæt samarbejde med rigtig mange kunder. Jeg bræn-
der for arbejdet i det spændingsfelt, hvor vi skal omsætte viden og teknologi til ydelser, der gør en forskel for 
vores kunder. 
 
2. Hvad fik dig til at sige ja til stillingen som direktør for NetDesign? 
Svar: NetDesign står for mig som et meget stærkt brand, der både er kendt for vores produkter og højt spe-
cialiserede kompetencer. At sige ja tak til NetDesign var et nemt valg – og jeg blev helt overbevist om, at 
NetDesign var det rigtige sted for mig, da jeg hørte TDC Erhvervs CEO, John Henriksen, beskrive NetDesigns 
vision i kombinationen med TDC Erhverv: ”We Make Sense With Technology”. Hele rejsen mod at vi skal skabe 
mere pakketerede og servicebaserede ydelser og tilbyde mere proaktiv rådgivning, hvor vi sætter kunderne i 
centrum og viser dem nye veje på et sikkert fundament, tiltaler mig  meget 

3. Hvad står højest på agendaen for dig i de næste 100 dage? 
Svar: Det, der stå allerøverst på min agenda i den kommende tid, er kunderne, medarbejdere, leverandører-
ne, samt vores processer og produkter. Der er rigtig mange mennesker, jeg skal lære at kende samtidig med, 
at jeg får forretningen under huden. Jeg lærer bedst ved at se og høre tingene direkte, derfor forventer jeg 
at komme rigtig langt omkring og lytte en del til alle de mange gode input fra alle dele af forretningen, før jeg 
definerer og kommunikerer de konkrete indsatsområder for fremtiden. 

4. I din optik - hvad er det vigtigste NetDesign skal lykkes med i de kommende år? 
Svar: Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde. Vi skal udnytte vores stærke position og unikke kompeten-
cer til konstant at stå helt skarpt overfor kunderne. Det skal være nemt for kunderne at se, hvilken positiv forskel 
vi gør for dem. Vi ved, at kunderne forventer sikkerhed i pris, kvalitet, indhold og tid således, at de kan fokusere 
på deres kerneforretning – og det skal vi sikre, at de får. Med andre ord: Det skal være enkelt at lave forretning 
med NetDesign, og vi skal kunne tilpasse os hurtigt og konstant.

5. Hvordan vil du sikre, at NetDesign fastholder og udvider sin stærke position i Danmark?
Svar: Kundebehov og teknologi udvikler sig hurtigt. Derfor er det helt afgørende, at vi har det stærkest tænkeli-
ge hold, der matcher efterspørgslen. Vores medarbejdere er omdrejningspunktet for, at vi både kan fastholde 
og udvikle vores forretning. Jeg er overbevist om, at man kommer længst ved at bygge på sine styrker. Det skal 
vi også og sidst, men ikke mindst, skal vi skabe vores vækst ved at være dygtige til at prioritere indsatser og 
aktiviteter, der skaber værdi og peger ind i fremtiden.
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6. Hvad er dine tre stærkeste kompetencer, og hvordan vil du bringe dem i spil i din nye rolle? 
Svar:
• Jeg er god til at skabe overblik og prioritere på baggrund af de indtryk og den viden, jeg opnår ved det.
• Jeg er god til at spotte potentiale og udvikle det til at skabe nye muligheder – både for forretningen og 

medarbejderne. 
• Jeg er god til at samarbejde både direkte og gennem andre. Samarbejde er en essentiel driver for mig. 

Jeg brænder simpelthen for samarbejde og for at få ting til at lykkes - sammen med andre.

7. Hvilke erfaringer fra dine tidligere virksomheder forventer du at komme til at trække mest på som 
direktør for NetDesign? 
Svar: Jeg har arbejdet med udvikling af konsulent-/produktforretninger størstedelen af mit arbejdsliv. Det 
fundament tager jeg naturligvis også med mig ind i rollen som direktør for NetDesign. Specielt forventer jeg 
direkte at trække på mine erfaringer med:
• Konsulentdisciplinen i sit hele og processerne omkring denne
• Transformation fra timebaserede ydelser til servicebaserede ydelser
• Samspil mellem salg, produktudvikling, kompetencer og metoder som essentiel succesfaktor når man 

udvikler virksomhedens Value Proposition 

8. Hvilke tre ting lægger du mest vægt på i samarbejde med kolleger og medarbejdere?
Svar: 
• Samarbejde  
• Ordentlighed 
• At vi hele tiden har god forretning for øje i de beslutninger, vi tager 

9. Hvis du skal beskrive dig selv som leder, hvilke ord synes du så, beskriver dig bedst?
Svar: 
• Målbevidst på hele virksomhedens vegne
• Dedikeret i det jeg gør
• Uformel

10. Hvad glæder du dig mest til at komme i gang med i dit nye job?
Svar: Jeg glæder mig enormt meget til at lære alle mine nye kolleger og medarbejdere at kende og blive en 
del af ”Good Rebels United”. Jeg glæder mig til at møde alle vores kunder og leverandører og høre om deres 
syn på vores organisation. Jeg glæder mig til at bruge alle disse input til arbejdet med indsatser for fremtiden.

Claus Westergaard Kraft
Head of NetDesign

Alder: 42 år
Baggrund: VP Nordic, EG A/S; 
Direktør, EG Utility; COO - North 
Central Europe, DXC Eclipse.
Uddannelse: Civilingeniør
Privat: Gift og to børn


