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SUCCES SOM LEDER 

Efter dagens præsentationsrunde, der bød på 

mange succeshistorier – både professionelt og 

personligt, fik Thomas Gottlieb fra Anlægsgartner 

Gottlieb  A/S ordet.  

Han fortalte både om sig selv, han og virksomheden 

stod i, da han i 2013 konstaterede, at der var et hul 

i kassen på 8 mio. kr. efter, at hovedentreprenøren 

på et stort projekt var gået konkurs. Vejen ud af 

krisen hvilede på bl.a. hårdt arbejde, gensidig 

respekt og åbenhed/ærlighed. Og det lykkedes 

uden at miste kunder, medarbejdere eller 

leverandører.  

Thomas startede sin virksomhed i 2001 i en kostald i 

Kyndeløse med 8-9 medarbejdere. Rejsen gik over 

Kirke Hyllinge til Skibby, hvor de 84 ansatte i dag 

arbejder med gartner-, kloak-, facility management- 

og tømreropgaver.  

Virksomheden hviler på en filosofi omkring 

arbejdsglæde, godt kollegaskab, passion for jobbet 

og et fælles mål for fremtiden.  

Torbens opskrift på den altafgørende, daglige 

arbejdsglæde indebærer 10 elementer: indflydelse 

– ris/ros/feedback – opmærksomhed – kollega-

service – tryghed – vis succesen – mening i jobbet – 

ingen brok – god ånd i teamet og belønning ud over 

lønnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ham skabes succes af 

kombinationen af relationer 

og resultater. 

Vi siger tak til Torben for et 

meget spændende og 

inspirerende indlæg. 

 
 

 
 
Kommende møder 
29. november 
2020 
31. januar – 28. februar – 27. marts – 24. april – 29. 
maj – 19. juni - 28. august – 25. september – 23. 
oktober – 20. november 
Fortæl os, hvis du har forslag til emner, 
oplægsholdere eller lign. 
 
Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 
Frederikssund Erhvervsnetværk 
 

MULIGHED FOR LÆREPLADS 
 
Hvis du kender en, der har lyst til at komme i lære som 
maler, er der en ledig lærlingeplads hos Maler Bente.  
Krav: Afsluttet 9. klasse og lyst til jobbet. 


