
315 medarbejdere spredt ud over hele verden. Det 
er virkeligheden for Maersk Broker. Og netop den 
konstellation gør, at det er meget afgørende for 
virksomheden at have et velfungerende HR-system, 
der gør det muligt at indsamle nødvendige stamda-
ta fra medarbejdere og gennemføre en strømlinet 
rekruttering i tråd med virksomhedens processer 
og værdier.

Maersk Broker er ikke en del af den øvrige Maersk 
Group, men derimod 100 procent ejet af Maersk 
familien. Virksomhedens fornemste opgave er at 
agere ’broker’ eller mægler inden for skibsindus-
trien. Maersk Broker har to hovedkontorer; et i 
København med 110 medarbejdere og et i Hong 
Kong med 15. De øvrige ca. 200 medarbejdere er 
beskæftigede i 16 andre lande.

»Vi er en lidt atypisk organisation med en masse 
enheder ude i verden. Vores enheder er ikke særlig 
store, til gengæld har vi rigtig mange af dem. Og 
netop det, stiller store krav i forhold til at strømline 
og indsamle personaledata fra de enkelte medar-
bejdere. Ydermere er det en del af vores mission, 
at vi skal have dygtige medarbejdere med et stort 

internationalt netværk inden for skibsindustrien, og 
skal man være i stand til at tiltrække de bedste folk, 
så er det afgørende, at man har et velfungerende 
HR-system, som løbende kan tilpasses markedets 
behov,« fortæller Lars Møgelberg, HR Development 
Manager i Maersk Broker.

I 2013 valgte vi HRMEasy fra SUPERSystems.dk
I slutningen af 2012 besluttede Maersk Broker at 
overgå til et nyt system, der kunne supportere og 
imødekomme de specifikke behov, som en inter-
national virksomhed med mange enheder havde 
behov for.

»Vi gennemgik i slutningen af 2012 en runde med 
forskellige udbydere af HR-systemer. Vi havde i 
en tiårig periode kørt med et ganske udmærket 
system, der var blevet udviklet af det daværende 
Mærsk Data. Men af flere forskellige årsager blev 
det besluttet at stoppe udviklingen og supporten af 
systemet. Det kunne vi naturligvis ikke leve med og 
var derfor i markedet for en ny samarbejdspartner. 
Efter at have talt med en del udbydere, faldt valget 
på HRMEasy fra SUPERSystems.dk, og det har vi ikke 
et øjeblik fortrudt. 

Har behov for det bedste



For os var det afgørende, at vi fik en samarbejds-
partner, der hele tiden har fokus på vores behov, og 
det er nok en af de største forcer, som jeg oplever 
hos SUPERSystems.dk. Vi kan mærke, at de vil gøre 
rigtig meget for at opfylde de behov, vi løbende 
har, og hurtigt og kompetent supportere vores løs-
ning,« siger Lars Møgelberg.

Hurtig integration
En afgørende faktor i valget af samarbejdspartner 
var, hvor hurtigt og ukompliceret det var muligt at 
konvertere de eksisterende data til det nye system.

»Skrækscenariet, når man skal overgå til et nyt sys-
tem, er naturligvis altid, at man mister eksisterende 
data, eller at det strækker sig over for lang tid. Disse 
to scenarier var på intet tidspunkt inde i billedet 
i vores samarbejde med SUPERSystems.dk. Alle 
processer gik lynhurtigt, og alle data blev overført 
succesfuldt – og netop det skyldtes ikke mindst, 
at SUPERSystems.dk udviste en meget seriøs og 
fokuseret holdning til opgaven fra start til slut,« 
fortæller Lars Møgelberg.

Integreret rekrutteringsmodul
HRMEasy har – som noget nyt i forhold til det 
tidligere system – også et e-rekrutteringsmodul, 
hvilket ifølge Lars Møgelberg er et stort aktiv.

»Vores tidligere løsning indeholdt ikke et e-rekrut-
teringsmodul. Det var vigtigt for os at få et sådan 
tilkoblet, og det var ligeledes indeholdt i løsningen 

fra SUPERSystems. I dag kan vi derfor behandle alle 
indkomne ansøgninger ens, uanset hvilket land de 
kommer fra. Ligeledes falder intet ned mellem to 
stole, og vi kan fra HR give den fornødne sparring til 
vores ledere i løbet af rekrutteringsprocessen uan-
set, hvor i verden de sidder,« siger Lars Møgelberg 
og tilføjer: »Det er et stort aktiv at have samlet alle 
data i et og samme brugervenlige system.«

Tilfredshed med samarbejdet er gensidigt
»Det har været en spændende opgave, som har 
kørt lige efter bogen, hvilket ikke mindst skyldtes 
stort engagement fra alle parter, og god support fra 
Maersk Brokers IT afdeling,« udtaler Niels Høgfeldt, 
administrerende direktør i SUPERSystems. Og han 
fortsætter

»Konvertering og indlæsning af data fra det tidligere 
system, der bestod af både stam- og løndata, his-
torik, testresultater, kompetencer og erfaringer 
og meget mere, krævede kun få tilpasninger af 
HRMEasy, der ligeledes blev modificeret til at op-
fylde Maersk Brokers  specielle sikkerheds hierarki.« 

Med HRMEasy har Maersk Broker nu fået HR-data, 
der når helt ud til alle ledere og medarbejdere via 
Microsoft Outlook. Systemet er ydermere inte- 
greret til virksomhedens SharePoint intranet hvor 
fravær, ferie og rejser med videre registreres – alle 
informationer er nu samlet i et system til gavn for 
såvel ledere som medarbejdere i Maersk Broker.


