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Hvem er vi?

Energipionerer
på tværs af offshore-industrien!

Oil & Gas 

Vi fokuserer levering på 
verdens voksende 

energiefterspørgsel på en 
sikker og bæredygtig 

måde

Renewables

EPC for offshore-
transformatorstationer 

er kernen i vores 
forretning, og derfra er 

vi gået i drift

*EPC (engineering/procurement/construction)
Omsætning 2021: 2,5 miaDKK
Omsætning 2022: 3,4 miaDKK



Hovedkontor i 
Esbjerg, Danmark

Seneste tilføjet lokation: 
Gdynia i Polen

Vores Gdynia lokation er sat op 
og klar til havvindudviklingen.

Lokationer:
• Danmark
• Norge
• Tyskland
• Polen
• UK
• Singapore
• USA

Global 
rækkevidde

- lokal tilstedeværelse tæt 
på vores kunder

≈2,012
dedikerede medarbejdere

Planlagte lokationer:
- Taiwan
- New Bedford (USA)

Udsnit af lande repræsenteret 
blandt vores medarbejdere i DK?
- Norge, Rumænien, Polen. 

Singapore, Filippinerne, 
Irland, Sverige, Frankrig, 
Italien, USA, Litauen, Portugal, 
Finland, Kina, Indien, Belgien, 
Sri Lanka, Australien, 
Colombia, Spanien, Letland, 
m.fl. (+29 nationaliteter i DK)

Fordeling af samtlige 
medarbejdere på nationalitet:

• DK : 51,5 %
• NO:  18,0 %
• UK : 14,6 %
• Resten af verden: 15,9 %



Ledighed i Danmark under 3 % 

12 %* af den danske arbejdsstyrke er international i dag

Nye perspektiver & kompetencer

2022 voksede vi med ca. 400 medarbejdere netto

Internationalisere organisationen samt partnerskaber 

Hvorfor har vi øget vores 
fokus på internationale 
medarbejdere?...

* I Semco Maritime er ca. 18 % af arbejdsstyrken i DK international og globalt ca. 49 %  



Rekrutteringstræning (integrere int. medarbejdere)

Pre- og onboarding træning af leder (den gode velkomst) 

Sprogbarriere /-undervisning på arbejdsplads af medarb.

Interkulturel lederkompetence (forstå kulturforskelle)

Ledelse af internationale teams (DEI)

Hvilke indsatsområder har vi prioriteret for vores ledere...

SIRI & Tilflytterservice Esbjerg



Velkomstpakke 

Mentor- / buddyordning 

Tydelig kommunikation og forventningsafstemning

Kulturintegration

Løbende opfølgning / feedback

Hvad gør vi for vores internationale i samarbejde med 
vores nationale medarbejdere / kollegaer?

- består af information om virksomheden, byen, bolig, 
sundhedspleje og andre relevante oplysninger i samarbejde 
med Esbjerg Tilflytterservice. ‘Den gode start’

- vi tildeler en mentor og/eller buddy til at støtte dem 
gennem deres første tid i Semco Maritime (den danske 
arbejdskultur kan virke ‘mærkelig’)

- sikre den gode relation allerede under rekrutterings-
forløbet* og efterfølgende pre- og onboarding. Centralt at 
have fokus på god ledelse, også når hverdagen melder sig

- vi sikre muligheder for socialt samvær med kollegaer 
(danske/internationale), så de føler sig inkluderet og kan 
opbygge relationer

- leder planlægger regelmæssige check-ins for at sikre, at de føler 
sig støttet og komfortable i Semco Maritime – fokus på åben og 
inkluderende dialog omkring kulturforskelle og omgangstone

*Løn og benefits: Internationale medarbejdere kan have andre forventninger til løn og benefits end deres nye arbejdsplads – vær tydelig tidlig i processen



Hvad siger vores ledere om internationale forskelle?
»Hvis man kun har arbejdet i Danmark, undervurderer man nok, hvor 
anderledes Danmark er i forhold til resten af verden. Det er usædvanligt 
at have en så flad tilgang til, hvordan informationer bliver delt, og som 
danskere er vi enormt direkte i forhold til mange andre, og det er noget, 
man som leder skal være bevidst om«

»Alt andet lige, er det min oplevelse, at vores 
danske Semco Maritime virksomhedskultur er mere 
”straight forward” end andre – specielt i forhold til 
Norge og UK, som er dem, jeg har mest med at 
gøre. Der er mindre korridorsnak«

»Som dansk leder i norsk kultur – og især i en blød kultur, som 
Semco Maritime faktisk er rundet af – har jeg særligt skullet 
tilpasse mig, når jeg giver feedback. Jeg kan ikke komme ind til en 
norsk person og sige, at vedkommende ikke løste en opgave 
særlig godt. Det er min oplevelse, at det kan man generelt godt i 
Danmark. Men i Norge er jeg som leder nødt til at bløde 
budskaberne en hel del op og være mere indirekte, end det falder 
mig naturligt.«

»Internationale medarbejdere er ikke 
nødvendigvis vant til at kunne sige fra 
over for en dansk leder. Og måske frygter 
de for deres jobsikkerhed, hvis de siger fra 
overfor at skulle udføre en opgave på en 
måde, som ikke er sikkerhedsmæssig 
forsvarlig. Det er derfor afgørende, at 
lederen går forrest som rollemodel, 
sørger for at sætte sikkerheden højt i de 
opgaver, lederen selv udfører, og viser 
vejen i forhold til at arbejde sikkert.«



Hvad kan lederen og resten af organisationen gøre for at 
lykkedes? 

Leder
- Anerkend alle medarbejdere på tværs af arbejdsopgaver og nationaliteter, så alle ved, at de er vigtige for 

arbejdspladsens samlede performance og resultatmål

Kollega / national medarbejder
- Uskrevne spilleregler og tavs viden er den viden, vi ikke taler om, men som ikke desto mindre får hverdagen 

til at køre rundt: det er hverdagens smørelse mellem tandhjulene. 
- Det er ofte i møder mellem forskellige kulturer, at vi begynder at tænke over denne viden, da den så bliver 

tydeliggjort. 
- Her beder vi kollegaerne om at være særlig opmærksom - da det gør det lettere at undgå misforståelser og 

løse potentielle konflikter.



Det gør en forskel...

Opsummerende; 

den største udfordring er, at man som leder 
af internationale medarbejdere skal finde en 
version af sig selv, hvor man arbejder på den 
måde, som er mest effektiv, fremfor den 
måde der falder én mest naturligt, også selv 
om det kan udfordre ens autenticitet som 
leder. Man er nødt til at have øje for 
spillereglerne, forskellene og konkrete greb 
til at håndtere dem. 

--- Thomas M

Quite quitting rammer også internationale 
medarbejdere...

Endelig: HUSK!  Ræk ud til; DI, SIRI, Tilflytter-/Borgerservice eller i HR netværket (NOCA)
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Spørgsmål & dialog
Tak fordi I lyttede


