
”Det handler om at finde profiler,  
der matcher din virksomheds kultur.”

Da Smart Response for et par år siden stod over for at 
flytte deres offshore-aktiviteter fra Ukraine til Egypten, 
havde CTO Jeppe Jelsbech Knudsen og hans team 
mange overvejelser om, hvordan en sådan transition 
kunne foregå så smertefrit og uproblematisk som muligt:
”Vi havde arbejdet sammen med vores daværende 
team i Ukraine i fem år, og vi var naturligvis klar over, at 
vores beslutning om at afslutte samarbejdet og flytte 
vores aktiviteter til Cairo, ikke ligefrem ville vække jubel 
i Ukraine. Derfor blev vores løsning at sætte de to 
teams sammen på vores kontor her i København og 
lade dem arbejde sammen om forløbet.”

Løsningen indbefattede ud over den ugelange fælles 
arbejdsindsats i et mødelokale i København også en 
måneds arbejdmæssigt overlap, hvor de to teams via 
Skype og mails gennemførte transitionen i henholdsvis 
Cairo og Ukraine, således at det nye team kunne 

overtage den eksisterende kode og arbejde videre 
med projekterne. 

”Transitionen gik over forventning – det afgivende team 
arbejdede konstruktivt – sikkert også fordi de sad i samme 
lokale som det modtagende team – og vi oplevede en 
stor ansvarsfølelse og forpligtelse til at det skulle lykkes fra 
begge sider,” fortæller Jeppe Jelsbech Knudsen.

Det nuværende team hos CrossWorkers består af en 
Team Leader og to Senior Developers, og efter knapt 
to år er Smart Response nu i gang med yderligere at 
ansætte 1-2 Senior Developers i Cairo og 2-3 projekt-
ansatte medarbejdere, som ansættes til et specifikt 
projekt i en afgrænset periode. 

”Jeg var i Cairo i forbindelse med ansættelsen af 
vores første medarbejdere, og har været dernede en 
enkelt gang siden, og egentlig burde jeg tage derned i 
forbindelse med samtaler med de nye medarbejdere, 
men jeg føler mig helt tryg ved at lade CrossWorkers’ 
lokale ledelse og vores egen Team Leader stå for den 
endelige beslutning – det er jo dem, der skal arbejde 
sammen”, siger Jeppe Jelsbech Knudsen.

Smart Response teamet benytter Scrum på deres 
projekter – ofte med daglig kommunikation mellem alle 
medlemmer i hele teamet – og iterationer af tre ugers 
varighed. Dette finder Jeppe Jelsbech Knudsen klart 
er den metode, som sikrer et minimum af fejl og den 
største effektivitet i projekterne. De egyptiske kolleger 
kommer til København én gang om året – også for at 
møde kollegerne på kontoret og sikre en forståelse for 
kulturen, såvel i Smart Response som i Danmark.
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”Der kan da indimellem være små udfordringer i forhold 
til kulturelle forskelle – fx den forskudte arbejdsuge i 
Egypten, men vi oplever heldigvis at være meget på 
samme bølgelængde som vores egyptiske kolleger, 
vi har en god humoristisk tone og et godt og kollegialt 
forhold til hinanden,” forklarer Jeppe Jelsbech Knud-
sen, der også understreger, at man i ansættelsesforlø-
bet har tilstræbt at finde medarbejdere, som matcher 
kulturen i virksomheden i Danmark. 

Smart Response, som er en af Skandinaviens førende 
udbydere af performance-baseret online marketing  
– en forretning med en høj kompleksitet og megen 
omskiftelighed – har brug for medarbejdere, som har 
forretningsforståelse og er fleksible, og det har de 
egyptiske kolleger ifølge Jeppe Jelsbech Knudsen:
”Vores CrossWorkers kolleger har et højt vidensniveau, 
de er sprogligt velfunderede, de arbejder selvstændigt 
og agilt i forhold til en omskiftelig hverdag. De stiller 
spørgsmål og tager ejerskab – de er kort sagt en del af 
virksomheden.”
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