
Støtte til videreuddannelse (MBA) gør en forskel 

Det Blå Danmark er afhængig af dygtige medarbejdere, og Den Danske Maritime Fond har stor fokus 
på dette område. Mere end 120 medarbejdere fra Det Blå Danmark har i tidens løb modtaget 
Fondens MBA Legat, hvor Fonden støtter med op til 50% af studieafgiften. Sisse Alber fra APM 
Maersk er en af de udvalgte modtagere af Fondens MBA Legat og har netop afsluttet sin EMBA fra 
IMD. Du kan læse Sisses refleksion omkring studiet herunder. 

Citat: 
Kære Danske Maritime Fond,  
  
Fredag den 2. juni var en stor dag for mig. Det var den dag, jeg blev færdig med min EMBA fra IMD 
efter næsten 1½ års studier. Ikke nok med jeg fik mit eksamensbevis, jeg bestod med udmærkelse 
’graduating with honor’. 
  
Ved overrækkelsen af mit eksamensbevis blev tanke og tak sendt til Den Danske Maritime Fond. 
Uden jeres finansielle støtte havde det ikke været muligt for mig at gennemføre uddannelsen på 
IMD. 
Tusinde, tusinde TAK! 
  
Studiet har været utrolig lærerigt men det har også været 1½ hårde år. Det har krævet mange 
aftener og weekender at komme igennem, men det har bestemt været rejsen værd. 
  
Der har været mange lærerige elementer, de vigtigste for mig har været: 
  
1)   Netværket. Jeg har haft medstuderende fra knap 30 lande i verden. Virkelig dygtige mennesker 

som har haft vidt forskellige baggrunde. Gennem studiet har der været en del gruppearbejde og 
jeg har haft mulighed for at arbejde sammen med flere. Det har været lærerigt at få vinkler fra 
andre industrier men også at forstå og få grupper til at fungere med mennesker fra forskellige 
lande og verdensdele. Det har helt sikkert givet mig nye vinkler og perspektiver, som jeg kan 
bruge i mit nuværende job, hvor jeg er taget ud af min vante kontekst og arbejder med 
mennesker fra mange forskellige afrikanske lande.  
På studiet var der ca. 6-8 fra det maritime område. Der er flere af dem, som jeg kommer til at 
opretholde kontakten med nu efter endt studie, da vi kan få glæde af hinanden og den gensidige 
sparring. 

2)   Som en del af studiet har jeg været på 3 studieture til henholdsvis Sillicon Valley, USA; Beijing og 
Shanghai, Kina; Sao Paolo og Rio de Janeiro, Brasilien. For mig står studieturene som noget af det 
bedste gennem studiet. Forud for alle ture havde vi gruppearbejde. Til Brasilien og USA skulle vi 
arbejde tæt sammen med en virksomhed omkring en for dem relevant problemstilling. Vi skulle 
så afslutte turen med en præsentation af vores analyser og anbefalinger inden for et bestemt 
område. Virkelige intense forløb, men utrolig spændende at arbejde med en konkret 
problemstilling og kombinere den praktiske viden på tværs af gruppen med den teoretiske viden, 
vi havde fået gennem vores modulforløb på IMD. Nogle af de værktøjer vi fik til at angribe en 
problemstilling, er noget, jeg kan tage med videre og bruge i mit daglige arbejde, som hver dag 
byder på forskellige udfordringer, som skal løses. 



3)   I min sidste statusopdatering nævnte jeg 2 fag, som jeg synes har været særlig brugbare. Efter nu 
at have været hele forløbet igennem, er det stadig de to fag, som for mig har været de bedste; 
’Learning from your customer’ og ’Strategy’. 
Som nævnt i min sidste mail, gav ’Learning from your customer’ mig mulighed for at interviewe 
en række kunder, som transporterer containere for at forstå, hvad som er vigtigt, når de skal 
vælge et rederi. Jeg har kunne dele nogle af mine findings med relevante afdelinger i Maersk. 
Desuden har det vist mig vigtigheden af, at mit team (indkøb) får dialog med kunder, noget som 
vi normalt ikke har. Det kan hjælpe os til at prioritere, når aftaler skal forhandles med 
leverandører. 
Faget ’Strategy’ har givet mig mulighed for at analysere sammenlægningen til Maersk Transport 
og Logistics i dybden. Det har været et ret stort fag, som har kørt over 6 måneder og med 3 store 
afleveringsopgaver. Det har givet mig mulighed for at analysere, hvordan Maersk bedste får 
udbytte på indkøbssiden med sammenlægningen til Maersk Transport and Logistics. Yderst 
relevant, da det er noget som mit team er involveret i, og hvor beslutninger påvirker vores 
arbejde direkte. 

  
Min rejse på IMD er nu slut, men den viden, erfaring og det netværk studieforløbet har givet mig, 
kommer jeg til at have glæde af mange år frem. Det er ikke kun noget som kommer mig til gavn, det 
kommer i høj grad også virksomheden til gavn. Dele af det jeg har lært, kan jeg tage direkte og bruge 
i mit daglige arbejde. At være under så meget under pres i perioder, har også gjort mig stærkere og 
bedre til at prioritere og få eksekveret. Endelig har jeg nu et bredere netværk, som jeg allerede flere 
gange har gjort brug af.  
  
Endnu en gang vil jeg gerne takke Den Danske Maritime Fond for støtten og for at muliggøre dette.  
Hvis I har brug for yderligere dokumentation fra mig, må I sige til. Hvis jeg på anden vis kan give 
noget tilbage til jer, må I også sige til. 
  
TAK fra en meget taknemmelig IMD graduate!  
  
Rigtig god sommer. 
  
Med venlig hilsen 
 
Sisse Alber 
Head of Procurement Africa LOC 
Maersk Line 
 
Citat slut. 


