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Et fælles globalt mind-set er med til at udfordre og 
udvikle virksomheden Vestas, så den kan begå sig 
på det globale marked. Hos vindmølleproducenten 
er der derfor ingen tvivl – mangfoldigheden gavner 
virksomheden både ude og hjemme. 

”Vi tror på, at diversitet i medarbejderstyrken giver 
langt bedre løsninger - både forretnings- og sam-
arbejdsmæssigt,” fortæller Karina Boldsen, der er 
Director of Talent Attraction hos Vestas. En titel der 
understreger Vestas’ strategiske fokus på at tiltrække 
og fastholde de bedste talenter.

”Hos os er det kompetencerne, der afgør, hvem der 
er bedst egnet til jobbet. Derfor rekrutterer vi fra den 
globale talentmasse og ikke kun den danske,” siger hun. 
Det betyder, at ca. 450 af virksomhedens 7.000 medar-
bejdere i Danmark har en udenlandsk baggrund. Vestas 
har ca. 22.000 medarbejdere på verdensplan.

”Udover det faglige talent bidrager de udenlandske 
medarbejdere positivt til virksomheden med forskel-

lige indgangsvinkler, metoder og tilgange til arbejdet. 
Det er med til at løfte kvalitets- og innovationsniveau-
et hos os,” forklarer hun. 

Project Manager Anna Julia Andruszkiewicz fra Polen, 
der har været ansat hos Vestas i Danmark siden 
september 2009, nikker genkendende til det billede. 
”Diversiteten sikrer, at vi hele tiden udfordrer hinan-
den professionelt, og vi udvikler og optimerer derfor 
hele tiden vores opgaveløsning. Intet er nogensinde 
’som det plejer at være’,” siger hun. 

Anna har tidligere været ansat hos Vestas i Kina og 
USA og er et godt eksempel på den mobile arbejds-
styrke, virksomheden er afhængig af. 

”I jo højere grad det lykkes at etablere og forankre et 
globalt mind-set som en del af Vestas’ kultur, jo lettere 
bliver det at have mobile medarbejdere. Det er netop, 
når vi begynder at tænke globalt, at vi finder unikke 
løsninger, der er kreative og skaber en konkurrence-
mæssig fordel,” siger Karina Boldsen. 

Vestas
 

www.vestas.com

Global talentmasse styrker Vestas’ konkurrenceevne 

“Vi tror på, at diversitet i 
medarbejderstyrken gi-
ver langt bedre løsninger
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