
Dine 
muligheDer

Kvinder i Microsoft



Denne lille bog handler om kvinder, der 
har valgt Microsoft som arbejdsplads. 
Den er tilegnet kvinder, som har lyst til at se 
nye muligheder. For sig selv og for andre.

Kan du genkende dig selv, er Microsoft 
måske noget for dig?

-  Vis integritet og vær ærlig 
-  Udlev passionen når det gælder teknologi, 

kunder og forretningspartnere 
-  Lyt til andre, respekter andre, og 

hjælp dem til at blive bedre 
-  Tag store udfordringer op og følg dem til dørs 
-  Vær bedst. Stil hele tiden spørgsmål ved, 

om du kan gøre det endnu bedre 
-  Tag ansvar og skab resultater af høj kvalitet over 

for kunder, aktionærer, partnere og kolleger 

Vores 
VærDier



Når Microsoft ansætter medarbejdere, vælger vi efter 
kvalifikationer, kreativitet, personlighed og intelligens. Vi 
søger forskelligheden, fordi vi tror på, at det skaber succes. 
Ensartede mennesker skaber forudsigelige resultater, men 
få gennembrud. Kulturel baggrund, køn, religion, seksuel 
orientering, alder og livsfaser er ikke kriterier for at få job 
hos os eller ej. Det er ikke afgørende, hvor du kommer fra, 
eller hvordan du lever dit privatliv. Til gengæld er der én 
ting leder vi efter hos alle: Et passioneret forhold til mor-
gendagens teknologi.

Realiser dit fulde potentiale. Hos Microsoft har vi en 
ambition om at forandre verden. Vi vil gøre mennesker, 
virksomheder og organisationer verden over i stand til at 
udnytte deres fulde potentiale. For at leve op til den mis-
sion ønsker vi en mangfoldig arbejdsplads. Ved at bringe 
forskellige typer af mennesker sammen tror vi på, at vi ska-
ber bedre resultater. Fx ved at ansætte endnu flere kvinder. 
Både som medarbejdere og ledere. Derfor har vi tilsluttet os 
Ligestillingsministerens ”Charter for Kvinder i Ledelse” for at 
udleve missionen.  



•	 	Gode barselsvilkår
 12 ugers barsel til mænd – med løn 
 ½ år til kvinder – med løn. 
 Lige vilkår for regnbuefamilier.
•	 	Women@Microsoft Brunch
  Kvartalsvis brunch for kvinder, hvor arbejdsplads, 

karriere og netværk er på agendaen.

Microsoft Danmark har været nomineret til at vinde MIA 
PRISEN, som er Institut for Menneskerettigheders mangfol-
dighedspris. Den bliver årligt uddelt til virksomheder, som 
arbejder målrettet med mangfoldighedsledelse og lige mulig-
heder i arbejdslivet. Nomineringen skete bl.a. med baggrund 
i det omfattende fokus og aktiviteter i relation til at udligne 
kønsforskelle – og dermed vores aktiviteter for kvinderne i  
Microsoft og it-branchen.

Microsofts ”Diversity Council” arbejder med  
mangfoldighed med bl.a. disse aktiviteter: 
•	World Outgames
•	  Digigirlz (for piger, der har valgt IT-linjen)
  Et samarbejde med Gammel Hellerup 

Gymnasium og Niels Brock.
•	 Mentor ordninger
  både internt i Microsoft og eksternt bl.a. 

via ”Topleder-depechen”, som er et initiativ 
under ”Ambassadør ordningen”
•	 	Karriereudvikling
  Kvinder med potentiale og -ambitioner 

inviteres til ”Skip Level” samtale med 
deres chefs chef for at konkretisere deres 
ambitioner, karriereplaner og potentiale.



inTernATionAlT

Cecilie Lind
studenterMedhjæLper
22 år, ha (dat), 2 år i MiCrosoft
singLe

”Som studentermedhjælper bliver jeg involveret i mange 
opgaver med relation til udlandet. På det seneste har jeg haft 
et længere projekt om innovationsskoler inden for it. Haft en 
fod med i et projekt, hvor jeg skulle oversætte interviews fra 
engelsk, analysere data og udkomme med en anbefaling til 
vores hovedkvarter i Seattle. Senere i samme projekt overtog 
jeg den løbende kontakt til kolleger i Bruxelles, Irland, Prag 
og Sydafrika. Og senest viste jeg så mine spanske Microsoft 
kolleger rundt i København. Kan du lide en international 
atmosfære, er Microsoft et godt sted at lede efter den…! 
Derudover har jeg været medunderviser i Digigirlz. Pigerne 
blev positivt overraskede over, at it ikke kun er for nørder, – og 
at der rent faktisk findes mange spændende jobs inden for it.”



BAlAnCe

Iben Thorell
produCt Marketing Manager, CrM
39 år, MarkedsøkonoM, 8 år hos MiCrosoft
bor saMMen Med Mads og deres fæLLes søn rasMus på 3 år

”En god tilværelse har balance mellem arbejde og pri-
vatliv. Det kræver fleksibilitet og balance på begge sider 
– og det oplever jeg heldigvis i fuldt mål. Uden at gå på 
kompromis med min families behov kan jeg også for-
følge mine karrieremæssige mål. Jeg har en kommerciel 
baggrund, så min ambition og interesse er at skabe og 
udvikle forretning. Det er samtidig spændende og person-
ligt udviklende at arbejde sammen med kolleger, som har 
en teknisk baggrund. Det skaber en dynamisk atmosfære 
– og i virkeligheden føler jeg, at jeg hver dag er med til at 
skrive historie. Det vi gør, berører jo næsten alle menne-
sker på en eller anden måde.”



uDForDring

Susanne Christoph
saLgsChef for dynaMiCs
48 år, hMX og dipLoMa in Managing it strategies,  
4 år i MiCrosoft, gift Med kLaus. børn: ViLLiaM (11), 
ViCtoria (14), sarah (15), CaroLine (18) og frederik (20)

”I mit job har jeg ansvaret for salget af store ERP og CRM 
løsninger til nye og eksisterende kunder. Det er en meget 
kontant, men spændende udfordring, da det stiller krav til 
både faglighed og ledelse. Jobbet som salgschef handler 
på den ene side om hele tiden at levere håndgribelige 
resultater og på den anden side at holde meget forskellige 
medarbejdere motiverede hele tiden. Det kan være en 
krævende opgave, men når det sker i et miljø, hvor den 
gensidige respekt for kompetencer og energi kun overgås 
af hjælpsomheden blandt kolleger, så er det en udfordring, 
som jeg glæder mig til at møde hver eneste dag”.



PAssion

Nana Bule
diVisionsChef 
32 år, Cbs/itu, 7 år hos MiCrosoft
gift Med MaX, soM hun har tViLLingerne anna 
og osCar (2 1/2 år) Med

”For mig er det et klart valg at arbejde med teknologi 
og it. Det giver mig chancen for at sidde på første række 
og opleve, hvordan it ændrer menneskers hverdag på 
jobbet og derhjemme. Branchen er drevet af en høj grad 
af innovation – og jeg kan ikke forestille mig noget mere 
spændende at være en del af. I dag er jeg ansvarlig for 
vores Information Worker division, hvor jeg bl.a. driver 
strategien for Office. Undervejs er jeg blevet vist meget 
tillid og har fået lov at udleve min passion. Det kræver, at 
virksomhed og kolleger tør både involvere og delegere. 
Jeg har været heldig med begge dele og fået lov at lære 
noget nyt hver dag.”



r e s P e K T

Stella Randal
steLLa randaL, serViCe deLiVery Manager
51 år, MusikVidenskab og dataMatiker, 6 år hos MiCrosoft
gift Med CLaus og har 3 ”Lånebørn”

”I mit privatliv er det vigtigt for mig at vise hensyn til min 
omverden. Det gælder mennesker, men i høj grad også 
miljøet. Jeg lægger vægt på at leve grønt, CO2-bevidst 
og miljørigtigt. For mig er det spørgsmål om respekt. 
Præcis det samme gælder på mit job. Uanset om man 
er mand eller kvinde, ung eller ældre, it-specialist eller ej 
– ja, så har man krav på at få og udvise grundlæggende 
respekt. For hinanden og for det, der omgiver os. Når 
det er tilfældet, yder alle de 10% mere, som giver et 
dynamisk og stimulerende arbejdsklima. En slags grønt 
arbejdsmiljø kunne man måske sige…?”



Vælg mellem 
mAnge Veje 
eller FinD Din 
egen

Du har lige mødt 8 forskellige kvinder, der hver på deres 
måde og med hver deres baggrund er i fuld gang med en 
karriere hos Microsoft. Der er mange flere og lige så vidt 
forskellige. 

Der er nemlig ikke én indgang til et job hos os. Der er utal-
lige. Du kan være skolelærer, farmaceut, agronom eller hi-
storiker. Og om din baggrund er teknik, humaniora, stats-
kundskab eller naturvidenskab. Er du god til det, du gør, er 

vi sikre på, at du kan tilføre os noget. Og vi har både brug 
for og plads til alle de kompetencer, som passionerede, nys-
gerrige og ambitiøse mennesker kan tilføre os.

Du behøver ikke at kende den rigtige vej til en karriere. Vi 
vil hellere have, at du skaber din egen personlige vej – og vi 
hjælper dig selvfølgelig undervejs. Så længe du er med til 
at sikre, at vi hver dag leverer forretningsmæssige resultater, 
så kan du selv vælge din vej. Uanset om dit mål kan være 
at lede andre mennesker, at formidle teknologi, at effektivi-
sere ved hjælp af it hos kunder og partnere eller noget helt 
fjerde, er der altid et sted, hvor det kan ske hos Microsoft. 



DAnmArKs BeDsTe
DeT ForPligTer

Microsoft er kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i 
2006 og som Danmarks bedste it-arbejdsplads i 2007, 2008 
og 2009 af Great Place to Work Institute. Microsoft datter-
selskaber i Europa er i 2008, 2009 og 2010 blevet kåret som 
Europas bedste arbejdspladser.

Det er vi lidt stolte af. Men det giver os også noget at leve 
op til. 

Microsofts medarbejdere er blandt de mest tilfredse i Dan-
mark og i Europa. Måske er det resultatet af vores særlige 
mix af passion og amerikansk performancekultur kombine-
ret med europæisk selvstændighed, tillid og stort individuelt 
ansvar? Kom og find ud af det.

Come as you are. Do what you love. 



Læs om Microsoft Danmark: 
Microsoft.dk/om

Læs mere om 
Microsoft Development Center Copenhagen: 
www.mdcc.com

Ledige jobs finder du her: 
microsoft.dk/jobs

Besøg os på Facebook: 
www.facebook.com/WomenatMicrosoft

Vær i dialog med os på LinkedIn-gruppen: 
it-kvinder i danmark

Lær mere om kvinder i it: 
choosedifferent.com




