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Vilje til vækst
Jens Peter Thomsen har med Ocean Team Scandinavia skabt
international succes i offshorebranchen ved at kombinere
knowhow med en enorm viljestyrke og tro på egne evner.
Vi sætter fokus på danske offshorevirksomheders
udfordringer på det internationale marked. Side 4-6
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Ocean Team:
Vi skal hele tiden
skabe vækst
Udfordringen er at få omsat ny
innovation inden for avanceret
teknologi til fornyet vækst

Af Jørgen Høg

O

cean Team Scandinavia
(OTS) med base i Esbjerg
lever af at vedligeholde væske
førende systemer. Det gør
virksomheden
så godt, at den
gennem de se
neste fem år har
skabt en konstant
vækst i en stadigt
stigende vækstkurve, og den
igangværende innovation skal
skabe fornyet vækst de næste
fem år frem mod 2021.
Man udarbejdede en fem
års strategiplan for perioden
2012-2016, og gennem disse

fem år har OTS opnået fire nye
patenter, som lige nu vurderes
internationalt. Man har samti
dig etableret tre nye selskaber
– Ocean Team Mexico, Ocean

ret af en stærk entreprenør
ånd her i virksomheden, og
derfor udfordrer vi hele tiden
os selv på at være på forkant
med vores kunders behov. Vo

“Jeg er en stærk leder,
fordi jeg er god til at fortælle,
hvilken vej vi skal gå”
Jens Peter Thomsen, CEO, Ocean Team Scandinavia

Team India og Ocean Team
Windcare i Esbjerg.
“Vores udfordring er at be
vare muligheden for hele tiden
at skabe vækst. Vi er inspire

res fremtidige udfordring for
de næste fem år er: Hvordan
kommercialiserer vi disse nye
forretningsområder og nye pa
tenter? Hvordan kan vi bringe

nye værdi for vores kunder?,”
siger CEO Jens Peter Thomsen. “Vores strategi siger, at vi
gerne vil ud på nye markeder
og finde nye kunder, men det
må ikke være på bekostning af
de eksisterende. Vi ved, hvor
lang tid det tager at opbygge
en ny kunde, men det tager ik
ke lang tid at miste den igen.”
Jens Peter Thomsen har
været i gang i 20 år, og erfa
ringen er, at det kan tage op
til fem år at erobre et helt nyt
marked som f.eks. Qatar. Virk
somheden i Qatar er endt som
et joint venture med en lokal
aktør etableret i 2007. Den
første mand blev sendt der
ned i 2005 for at undersøge,

om man i det hele taget havde
et marked. Den slags kræver
tålmodighed og viljestyrke,

og det er kendetegnende for
virksomheden, mener che
fen. “Vores absolutte styrke

Fakta Ocean Team Scandinavia
CEO: Jens Peter Thomsen.
Hovedinvestor – Carsten Steen Jensen, etableret i 1995.
■■ Ocean Team Scandinavia har specialiseret sig i rengøring
af tekniske systemer.
80 pct. af alle skader i hydrauliske og smøreoliesystemer
skyldes uønskede partikler.
Kunsten er at overbevise kunderne om, at man gør
en forskel. Kan man få kunden til at fortælle,
hvilke omkostninger man har på nedlukninger,
på havarerede komponenter, på vedligehold, på olieskift,
så kan OTS beregne en besparelse.
■■
■■
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som lille virksomhed er, at vi
tør, vi vil, og vi kan. Det er en
viljestyrke, man er nødt til at
have, når man er smed og ikke
akademiker,” siger den hånd
værkeruddannede direktør.

Jeg elsker at bygge
“Jeg ved godt, at jeg har no
get at skulle bevise. Jeg har et
drive, jeg er entreprenør, jeg
kan ikke lade være. Jeg elsker
at bygge. Det er ikke, fordi jeg
sidder og analyserer på tin
gene. Vi gør det bare, og så får
vi øretæverne bagefter. I dag er
der mange virksomheder, der
sidder og siger, at vi skal have
Fortsætter side 6

“Skat gør det svært at konkurrere”
Af Jørgen Høg

D

en danske skattepolitik er ikke en
fordel for den danske konkurrence
evne, mener Jens Peter Thomsen.
“Den største politiske barriere
kommer ikke fra de lande, vi er i. Den
største poltiske barriere for at skabe
vækst i udlandet kommer fra den dan
ske regering. Det er min erfaring i de
ti år, vi har prøvet at eksportere. Man
prøver hele tiden at lave om, fordi man
skal have skatterkroner til landet, og
det gør det umuligt for at konkurrere.

Man ønsker på den ene side, at danske
virksomheder skal ud for at eksportere
deres viden. Men på den anden side
ønsker man, at man skal betale skat
som derhjemme.”
“Det kan vi ikke konkurrere med,”
siger han.

Forskudt konkurrenceevne
“Når vi får virksomheder til Danmark,
forventer man, at de betaler dansk
skat, på samme måde bør vi betale
skat i det land, vi opererer i. Det for
skyder vores konkurrenceevne. Hvis vi
skal betale 25 pct. i stedet for 10 pct.

skat, betyder det, at vi skal have 15 pct.
mere for vores produkter i forhold til
konkurrenter. Det er en skævhed, der
viser, at man tænker helt forkert i de
baner.”
“Når du har valgt at integrere dig i
et andet land, skal du have de samme
ulemper og fordele, som der er i det
pågældende land. Så er det forkert, at
det danske skattevæsen laver en for
skydning i vores konkurrenceevne og
forlanger, at vi skal betale dansk skat
i et udenlandsk selskab.
joho@borsen.dk
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Ocean Team Scandinavias
produkt er så unikt, at det
tager lang tid for en ny mand,
uanset om han er smed
eller akademiker,
at sætte sig ind i tingene.
Foto: Robert Attermann
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Chef for Ocean Team Scandinavia, Jens Peter Thomsen, er klar over, at det kan tage flere år at komme ind på et nyt, internationalt marked. Foto: Robert Attermann

... Vi skal hele tiden
skabe vækst ...

Samarbejde er nødvendigt
Af Jørgen Høg

analyseret markedet ordent
ligt, vi skal have analyseret
styrkerne, svaghederne, trus
lerne. På den måde kan trusler
og svagheder blive meget stør
re, for man ved ikke, hvad man
går ind til, og det kan få mange
virksomheder til at afholde
sig fra at gå ind på et marked.
Det har vi slet ikke gjort, for
jeg anede ikke, hvordan man
skulle gøre, for det har jeg ikke
uddannelsen til. Til gengæld
tror vi på markedet, og vi tror
på mulighederne. Så kaster vi
os ud i det. Det er viljestyrke.”
Det kræver en god leder, og
den rolle er Jens Peter Thom
sen bevidst om.

En stærk leder
“Jeg er en stærk leder, fordi jeg
er god til at fortælle, hvilken
vej vi skal gå. Jeg er en stærk
leder, selvom folk mange gan
ge går i skyggen af mig. Jeg er
meget stærk i min argumenta
tion, derfor går folk i skyggen i

stedet for selv at komme frem.
Det har indtil videre været rig
tig godt for virksomheden, for
det har været det, der har skabt
virksomheden. Jeg har en pas
sion, der siger, at jeg kan ikke
lade være,” siger Jens Peter
Thomsen, der også godt ved,
at det ikke nytter noget, at fol
kene omkring står for meget i
skyggen.
“Den vigtigste forudsætning
for, at vi kan nå vores mål er,
at vores organisationer kan
følge med. Det skal jeg som
leder sikre. En del af vores
strategiplan er, om vi har de
menneskelige ressourcer til
rådighed, for det er den stør
ste udfordring i forhold til at få
kommercialiseret de projekter,
vi har sat i gang. Det, vi laver,
er så unikt, at det tager lang
tid for en ny mand, uanset om
han er smed eller akademiker,
at sætte sig ind i tingene.”
joho@borsen.dk

D

a OTS etablerede sig i Qatar, ville
mange gerne advare imod, at man
lavede en joint venture-aftale med lo
kale virksomheder dér. Argumentet var,
at man hurtigt kunne komme til at mi
ste kontrol.
“Det er også rigtigt,” siger Jens Peter
Thomsen.
“Der er mange, der åbner en afdeling
et eller andet sted, og så får det lov til at
passe sig selv. Så mister man kontrol
len. Hvis man til gengæld selv er inde
og bearbejde de daglige udfordringer,
så er man en del af det, og så lærer man
af de forskelligheder, der er,” siger han.
OTS’ Qatar-virksomhed bliver styret
af management fra Indien og sætter
dermed to kulturer sammen.
“Selvfølgelig giver det udfordringer,
men hvis man ændrer det til noget
positivt og siger, at man allerede der
er opmærksom på forskellighederne,
ved man godt, hvordan man skal op
føre sig. Så ja, det giver hovedpine at
arbejde sammen med en lokal virksom
hed, men samarbejdet er nødvendigt,

hvis man skal integrere sig i det lokale
miljø. Det er vigtigt, at man lytter, det
er vigtigt, at man tilpasser sig, og det er
også vigtigt, at man er rummelig. Det
passer ikke rigtig sammen med en stærk
leder at være rummelig, men det har jeg
tillært mig. Hvis man kommer med sin

“Vores udfordring er at
bevare muligheden for
hele tiden at skabe vækst”
Jens Peter Thomsen, CEO, Ocean
Team Scandinavia
danske opdragelse og tror, at sådan er
verden skruet sammen, så er det helt
forkert. Du er nødt til at lytte til, hvad
de lokale partnere siger til dig. Om du
tror på det eller ej, er du nødt til at lytte
til dem. Der skal du sluge nogle kameler
en gang i mellem.”
Derfor ærgrer Muhammed-krisen
stadig Jens Peter Thomsen, selvom
støvet efterhånden har lagt sig i Qatar.
Muhammed-krisen kom samtidig med,

at Ocean Team Scandinavia startede
op i 2005. Da han skulle ned for at
underskrive alle dokumenterne i ju
stitsministeriet i Qatar, læste han et
lille skilt i kaffeshoppen i justitsmini
steriet, hvor der stod: “Vi handler ikke
med danske varer”.
“Det har lagt sig, men det er første
gang, hvor jeg ikke har været stolt over
at sige, at jeg var dansker; hvor man
er nødt til at lave om og sige, at man
kommer fra Europa. Det gør et kæmpe
indtryk på én, når man kommer som
dansker og bliver udsat for de her ting.
Efter tre dage fik jeg at vide, at min
sponsor ikke ønskede at arbejde sam
men med en dansk virksomhed. Alt
det forudgående arbejde kunne jeg
godt pakke sammen, for der var ingen,
der ønskede at arbejde sammen med
en dansk virksomhed. Da fandt jeg ud
af, hvor sårbare vi er. Det betød, at vi
valgte at lade os køre igennem en lo
kal virksomhed. Den krise kunne jeg
godt have undværet, og samtidig var
der utrolig stor fokus på, hvad den her
krise gjorde ved de store danske virk
somheder. Men der var ingen fokus på,
hvordan det påvirkede de små.

