
TEMA – EFFEKTIVITET Mette Bundgaard fra Ikast har siden 2008 rådgivet virksomheder om at få øget effektivitet.  
Læs om hendes iværksætterhistorie, og få inspiration til vidt forskellige tilgange til at styrke den personlige effektivitet.
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Af Brian Kjær Andersen bri@herningfolkeblad.dk

Hvis man skal levere det bedst mulige, skal man sørge 
for selv at have det godt. 
Det livsråd er Mette Bundgaard blevet mere og mere 
bevidst om, i de snart otte år hun har begået sig med 
egen virksomhed. 
Ikastboen stiftede i 2008 Time Consult, der rådgiver virk-
somheder til at skabe en nemmere hverdag med mere ro 
og større overblik for deres medarbejdere.
Hurtigt fik hun skabt sig en kundekreds med afsæt i det 
midtjyske område, hvor der på det tidspunkt ikke var an-
dre virksomheder med samme koncept. Det gav basis for 
at ansætte medarbejdere og tilknytte freelance-rådgivere, 
og med mulighederne voksede ambitionerne også. 
I 2012 blev Mette Bundgaards virksomhed en del af  et 
nationalt netværk gennem et partnerskab med en rådgi-
vervirksomhed i København. Paletten af  opgaver bredte 

sig til både planlægning, stress, konflikthåndtering og 
kommunikation. Men undervejs fik hun mærket efter, 
hvad det er, hun for alvor brænder for, og besluttede sig 
for at finde tilbage til kernen i virksomheden. 
Derfor er Time Consult igen på egen hånd og består 
ud over Mette Bundgaard af  medarbejderen Jean Haus-
gaard-Olesen samt tre freelancere, der kan trækkes ind 
efter behov.
- Jeg fandt ud af, at når man spreder sine produkter så 
meget, så bliver kvaliteten også derefter. Så jeg skrum-
pede det ind igen, hvilket giver en helt anden mulighed 
for at styre kvaliteten og gøre det, vi er bedst til, siger 
Mette Bundgaard og uddyber:
- Hele drivkraften er at gøre en forskel og gøre hverdagen 
nemmere for andre mennesker. Det er vigtigere end at 
have flere medarbejdere.

Begyndte i tekstilbranchen

Hendes karrierevej havde fra starten en noget anden ret-
ning. Mette Bundgaard er uddannet erhvervsbachelor 
i engelsk og fransk og fik herigennem, hvad der var et 
drømmejob som salgs- og indkøbskoordinator hos tekstil-
virksomheden DK Company i Ikast. Dengang var virk-
somheden betydeligt mindre, og Mette Bundgaard havde 
hen over seks år en bred vifte af  opgaver med blandt 
andet indkøb, betjening af  kunder og it.
- Det syntes jeg var helt vildt spændende på det tids-
punkt. Det at strukturere og koordinere og sikre, at tin-
gene kommer hjem til tiden, og at kunderne får nogle 
ordrer, det var rigtig spændende, fremhæver hun.
Hendes arbejde med struktur og planlægning førte til, at 
hun oplærte nogle af  sine kolleger i netop det, og det blev 
lidt af  en øjenåbner. På et tidspunkt blev hun bevidst 
om, at der skulle ske noget nyt:
- Jeg kunne jo se, at det gjorde en forskel for nogle menne-
sker, at de fik struktur på deres hverdag, hvor det andet 
mere gjorde en forskel for en bundlinje, beskriver hun.

Vigtigt at være to

Hun husker omstillingen til pludselig at være sig selv 
som en stor forandring.
- Det var jo hele vejen rundt. Jeg gik fra at være i et job 
og en virksomhed, hvor der var en skolepige, der kom 
og frankerede brevene hver dag. Lige pludselig skulle 
jeg selv op på posthuset og købe frimærker. Det brugte 

man også tid på. Og man skulle også selv til at sælge det 
her. Jeg havde produktet, men jeg skulle jo finde nogle 
afsætningskanaler, nævner hun.
Hun havde i opstarten stor glæde af  Erhvervsrådet Her-
ning & Ikast-Brande, hvor hun benyttede muligheden for 
både kurser og sparring. 
Med tiden er hun blevet mere bevidst om, hvilke opga-
ver hun selv skal tage sig af, og hvor hun skal købe 
assistance udefra.
- Helt fra starten har jeg haft uddelegeret økonomi, og 
så har vi en til vores online markedsføring, vi har en 
mødebooker på, og vi bruger en rådgiver til strategi, 
fortæller Mette Bundgaard. 
I det daglige vægter hun højt at have medarbejderen 
Jean Hausgaard-Olesen som sin faste sparringspartner.
- Selv om Jean siger, at det er mit firma, så ser jeg det 
som vores firma, for vi udvikler det sammen. Så kan det 

Drivkraften  
er at gøre  
en forskel 
Mette Bundgaard har gennem sine knap otte år  
som selvstændig rådgiver fundet frem til, hvordan 
hun selv finder størst mulig arbejdsglæde  
og dermed bedst kan hjælpe sine kunder

FAKTA
Mette Bundgaard
Indehaver af rådgivningsvirksomheden Time 
Consult i Ikast
Fylder 40 år 7. november
Bor i Ikast med sin mand og parrets to børn

Mette Bundgaard stiftede Time Consult i 2008. 
Forinden arbejdede hun seks år for tekstilvirk-
somheden DK Company med it, indkøb og intern 
uddannelse af medarbejdere.
Hun er oprindeligt uddannet erhvervsbachelor 
inden for engelsk og fransk, men har med tiden 
taget en række uddannelser om stress, kommu-
nikation, planlægning og formidling.
Mette Bundgaard har været med i flere midtjyske 
netværk og sidder aktuelt som bestyrelsesmed-
lem i Midtjysk Lederforum.
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godt være, at det er mit navn, der står inde i Erhvervs-
styrelsen, siger Mette Bundgaard.
Til interviewet har hun selv bedt om, at Jean Hausgaard-
Olesen kunne deltage, og herfra bliver der nikket til det 
gode makkerskab.
- Det er Mettes firma, men vi har så godt et samarbejde, 
at det dårligt kan blive bedre. Det er drømmejobbet for 
os begge to, bemærker hun.

Stor glæde af netværk

Mette Bundgaard har tidligere i flere år haft virksom-
hedsadresse i innova tionshuset Innovatorium i Herning 
og ser med stor glæde tilbage på tiden og sparringen med 
de øvrige lejere. Men da størsteparten af  hendes egen og 
Jean Hausgaard-Olesens tid går med undervisning ude 
hos virk somhederne, er kontortiden så begrænset, at hun i  
stedet valgte at flytte virksomheden til et mindre kontor-

miljø i Ikast. Innovatorium bruger hun stadig til kunde-
møder.
Samspillet med andre erhvervsfolk søger hun stadig, men 
det sker i højere grad gennem deltagelse i netværk. Mette 
Bundgaard har siden 2011 været bestyrelsesmedlem i 
Midtjysk Lederforum og giver sine klare anbefalinger 
til, at man finder et relevant erhvervsnetværk.
- Personligt får man udvidet sin horisont, og forretnings-
mæssigt får man skabt nogle nye kontakter. Man behøver 
ikke sælge noget i netværk, for min oplevelse er, at når 
folk har fundet ud af, hvad man laver, så henvender de 
sig selv, hvis de har et behov, fortæller Mette Bundgaard.
Hun ser med stor optimisme på fremtiden, hvor fokus 
vil være at videreudvikle rådgivningen i Time Consult. 
Men det hele vender tilbage til væsentligheden ved også 
selv at føle arbejdsglæde.
- Jean og jeg er ret bevidste om, at hvis vi har det 

godt, så leverer vi det bedste produkt, vores kunder kan 
få. Vi har det helt fantastisk i den konstellation, der er 
lige nu. Så det, fremtiden vil bringe, er, at vi hele tiden 
bliver ved med at udvikle produkterne, så de er up to 
date med kundernes ønsker og behov og samfundets 
udvikling, siger Mette Bundgaard. 

Mette Bundgaard (t.v.) er eneejer i Time Consult, men  

i det daglige udgør medarbejderen Jean Hausgaard-

Olesen en tæt sparringspartner om udviklingen  

af rådgivningsvirksomheden. Time Consult har  

tidligere rummet flere opgavetyper og medarbejdere, 

men for Mette Bundgaard var der stor tilfredshed  

i at søge til kernen i, hvorfor hun oprindeligt  

valgte at blive selvstændig rådgiver.   
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