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Torsdag den 4. marts 2021

Kårer FRI Årets unge FRI Rådgiver 2021

Har du branchens dygtigste unge medarbejder ansat i din virksomhed? Og vil du bidrage til, at Danmark fortsat 
ligger helt i top, hvad angår talentudvikling?

Så tilmeld en ung kollega, som i sin arbejdsindsats viser den rådgivende ingeniørbranche fra sin bedste side!

En kollega, som tilfører noget ekstra, viser samfundsansvar, er innovativ og kommunikativ og desuden i 
besiddelse af lederpotentiale.
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Kriterier for bedømmelsen

Kvaliteten af ekstraordinære tekniske løsninger/metoder, som løser kundens udfordringer – og samtidig viser, 
at den gode rådgiver finder løsninger, der indgår i en helhed og i et samspil med det omgivende samfund. Det 
kan være løsninger, der tilgodeser klimaudfordringer, miljøforhold, bæredygtighed, energiforbrug, økonomiske 
rammer m.m. – og gerne løsninger, der afspejler den innovation og kreativitet, som er en del af den gode 
rådgivning.

Kundens vurdering af rådgiveren.

Kandidatens resultater – fx stilling (i forhold til alder), uddannelse, eventuelle anerkendelser i form af legater, 
priser e.l. og potentiale som fremtidig leder i branchen.

Kriterierne vurderes ligeligt. Såfremt der er flere kandidater, der på hver deres felt er enestående (den 
ekstraordinære/innovative løsning; den gode kundeoplevelse; resultater i forhold til alder, herunder evnerne 
som leder), kan der kåres flere vindere.
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Hvis man vinder…

Prisen består – ud over æren – af deltagelse i FIDICs uddannelsesprogram Future Leaders Management 

Certificate (FLMC). 

Programmet giver grundlæggende værktøjer til at udvikle sig, både som medarbejder og potentiel leder, samt 
adgang til et stort, internationalt netværk (læs mere). 

Programmet starter i februar/marts 2021, og som afslutning på forløbet betaler FRI rejse og ophold på den 
internationale FIDIC-konference i 2021, som afholdes i Genève i september 2021.
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https://fidic.org/trainings/future-leaders-management-certificate


Hvad får de bedst placerede?

Vinderen og op til yderligere fire af de indstillede unge FRI-rådgivere, vælges til konkurrencens finalister. 
Herudover vil et antal af de øvrige indstillede kandidater blive shortlistet af FRI’s dommerpanel.

Alle finalister får produceret en kort film af FRI om sig selv og deres projekt(er). Filmen vil blive anvendt af FRI 
i forbindelse med, og som optakt til, FRI’s Årsmøde 2021. Filmen vil også kunne anvendes af kandidaterne og 
disses virksomheder på sociale medier, egne websites m.v.

FRI indstiller finalisterne til den europæiske konkurrence EFCA Future Leader of the Year 2021. De indstillede 
får betalt rejse og ophold til EFCA-konferencen 2021 i Istanbul, hvor vinderen af EFCA-konkurrencen kåres.

FRI indstiller desuden den af de danske kandidater, som klarer sig bedst i konkurrencen EFCA Future Leader 
of the Year til FIDICs globale Future Leader-konkurrence. Og såfremt den bedst placerede unge FRI-rådgiver i 
EFCA-konkurrencen kommer i top-3 i EFCA-konkurrencen, og er en anden end den danske vinder, vil 
vedkommende i 2022 få betalt sin deltagelse i FIDICs uddannelsesprogram Future Leaders Management 
Certificate (FLMC).

Alle kandidater, der shortlistes af FRI’s dommerpanel, inviteres til at deltage i en faciliteret workshop inden
FRI’s Årsmøde 2021. Workshoppens resultater vil blive præsenteret ved Årsmødet 2021.
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Betingelser for at deltage
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Rådgiveren skal være født d. 01.01.1985 eller senere.

Rådgiveren skal have bidraget med ekstraordinære løsninger til mindst ét projekt. Det kan være ved tekniske 
løsninger i form af miljørigtige, innovative, bæredygtige eller energibesparende løsninger.

Rådgiveren skal indstilles af virksomheden.

Rådgiveren skal have potentiale til at blive projektleder på større/komplekse projekter.
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Hvordan?

FRI modtager forslag til nominerede frem til 1. december 2020, kl. 13.00.

Indsend kandidatens nominering ved at udfylde skabelonen, som du kan downloade her og send den 
til gh@frinet.dk. Skabelonen kan udfyldes på dansk eller engelsk.

Overflødigt materiale vil blive bedømt negativt.
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https://www.frinet.dk/media/2581/skabelon_til_nominering_af_aarets_unge_fri_raadgiver_2021.docx
mailto:gh@frinet.dk


Bedømmelsen

Juryen for Årets unge FRI Rådgiver 2021 består af:

- FRI’s formand Ib Enevoldsen, Rambøll

- FRI’s 2. næstformand Christian Listov-Saabye, MOE
- Repræsentant for KTC's Faggruppe for Ledelse, Christian Sabber, Plan, Byg og Miljø, Kalundborg Kommune
- FRI’s adm. direktør Henrik Garver

- Hamdi Abdi Ashur, Nordiq Group, formand for FRI Young Professionals

Spørgsmål til konkurrencen mailes til Gitte Hartmeyer på gh@frinet.dk.
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Hvad skal der til?

Vinder og runners-up i 2020

I 2020 vandt Lasse Vester fra Rambøll Danmark titlen som Årets unge FRI Rådgiver for sin betydningsfulde 
rolle i projektet Design of Western Harbour Tunnel i Sydney, sine lederegenskaber, sin evne til at skabe en god 
dialog med kunder og stakeholders og ikke mindst sin stærke tekniske viden, der var afgørende for at realisere 
projektet.

De øvrige finalister var i alfabetisk rækkefølge: Adam Pękala, BuroHappold, for modellering og styring af 
designarbejde i forb. med European Spallation Source i Lund; Daniel Fester Henningsen, AFM Rådgivende 
Ingeniører, for udvikling af program til beregning af fiberdosering i terrændæk; Kristoffer Lind Krarup, AB 
Clausen, for renovering og tilbygning af Taastrup Stationscenter, inkl. en transferzone i stål; og Lars Beck 
Christoffersen, COWI, for innovativ, bæredygtig og kompleks reguleringsplan for Ullensaker Kommune.
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VINDEREN KÅRES DEN 4. MARTS 2021 

V/FRI’S ÅRSMØDE I KØBENHAVN

- EN FESTLIG ANLEDNING TIL AT FEJRE BRANCHENS TALENTER
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