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Conscia udvider med Århus-afdeling
I en tid hvor det er svært for andre at finde kompetent arbejdskraft, tiltrækker netværksspecialisten
Conscia A/S branchens tunge drenge og har med Mogens Bransholm som adm. direktør nu også etableret
Århus-afdeling med to af Jyllands bedste netværksfolk.
Kun to måneder efter at Mogens Bransholm tiltrådte som adm. direktør for Conscia A/S, realiserer
virksomheden 1. etape i sin strategiplan: Etablering af et kontor i Århus.
Foreløbig tæller Århus-afdelingen, som blev etableret den 5. maj, to medarbejdere.
”Vi er utroligt stolte over, at to af Jyllands bedste CCIEs (Cisco Certified Internet Engineers), nemlig Henrik
Møll og Kristen Overgaard, har valgt at arbejde i Conscia,” siger Mogens Bransholm, adm. direktør i Conscia
A/S.
Også Conscias hovedkontor er blevet styrket med en meget stærk profil, nemlig Claus Holbech, der ligesom
sine jyske kolleger er CCIE.
Usædvanligt bofællesskab
I Århus er Conscia rykket ind hos Elbek & Vejrup, førende jysk ERP-hus med speciale i Microsoft Dynamics
NAV løsninger.
”I stedet for selv at skulle bruge ressourcer på at etablere et kontor fra grunden, har vi skabt et konstruktivt
samarbejde med Elbek & Vejrup, så vi nu har bofællesskab med dem i deres kontor på Olof Palmes Allé i
Århus. Elbek & Vejrup flytter til gengæld deres Københavns-afdeling ind hos Conscia,” forklarer Mogens
Bransholm.
Conscia kan tiltrække tunge profiler
”Det har været spændende at komme til Conscia efter mine mange år hos Cisco Systems. Det er lykkes at
etablere en virksomhed, som er bredt respekteret, både i branchen og blandt kunderne. Derfor kan vi
ansætte tre CCIEs i ét hug, hvilket ellers er helt uhørt i en tid, hvor det er svært at rekruttere,” siger Mogens
Bransholm.
Conscia tæller p.t. 17 medarbejdere, hvoraf de syv er CCIEs! I alt i Danmark findes ca. 50 CCIEs, af hvilke
altså de syv er ansat i Conscia.
Conscias kompetence værdsættes af både kunder, medarbejdere og Cisco Systems, der har tildelt
virksomheden forskellige anerkendelser. Således er Conscia udnævnt til ’Cisco Silver Partner of the Year’ og
har på hhv. dansk og nordisk plan modtaget Cisco-udmærkelsen Outstanding Customer Satisfaction, som er
baseret på målinger foretaget af Ciscos kunder.

Næste skridt
For Conscia, som i sit sidste regnskabsår havde en vækst på 67 pct., er næste skridt at en certificering som
Cisco Gold Partner senere på året. Desuden er det målet at foretage yderligere ansættelser, både på
Sjælland og i Jylland.
Conscia A/S – at dele viden
Conscia betyder at dele viden. For det er nøjagtig det, vi gør!
Conscia designer, implementerer og servicerer fremtidens intelligente netværk. Vi er specialister og
fokuseret på løsninger og ydelser inden for områderne netværk, sikkerhed og IP-kommunikation
I tæt samarbejde med vores kunder ønsker vi at give kunderne det bedst mulige resultat af deres
investering i avancerede Cisco-løsninger.
Vi har samlet Danmarks stærkeste team af specialister med et imponerede erfaringsgrundlag og de højeste
specialiseringer hos Cisco. Således har vi syv konsulenter med den højst mulige Cisco-certificering.
Ved at fokusere på vores kompetencer vil vi ved udgangen af år 2013 være Danmarks førende og
foretrukne leverandør af intelligente netværksløsninger til professionelle kunder med forretningskritiske
netværk.
Conscia har et tæt partnerskab med Cisco, både lokalt og international, og Cisco har udnævnt os til
“Trusted Technical Advisor”. Conscia er Cisco Silver Partner og VPN/Security and Advanced Wireless
Certified Partner. Vi forventer at være Cisco Gold Partner ved udgangen af 2008

