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Sisse

Vellejus Hansen

Direktør drømmer om nordisk ekspansion
Sisse Wellejus Flansen er administrerende direktør for Elysee Dental. Hun nyder muligheden for at påvirke udviklingen indenfor den protetiske
verden i samarbejde med Elysees tandtekniske nørder.

NAVNOGSTILLING

er ved at gennemgå en

Fuldenavn: Sisse \ü(i'ellejus Hansen

lukning af mange

Titel:

Administrerende direktør

ansâr som

for Elysee Denral i Skandinavien

vi fem ansatte i Danmark, nu er vi 23 fastansatte
og cirka lige så mange timelønnede. Vi favner forskelligheden i vores virksomhed, og vi er stolte af
at have kunnet ânsætte en hel del handicappede i

Alder:
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Cv:

t995-2000 Studerede cil cand.negot. (international forhandler) på Syddansk
2000-2001

Universitet i Odense.
Arbejdede først i et halvt år som
regional cheffor KerrDental i Danmark, men blev så bedt om at flyrte
til deres europæiske hovedkontor i
England som europæisk produktchef,

z00r-2004 Markedng-

og forretningsudviklingscheffor Plandent i England.
2005-2006 Eksporrchef for Nordisk Teksdl.
2006-2007 Direktør for Oriola Dental - den

daværende eneforhandler af Cerec
og andet Sirona-udstyr i

2007-zÙtl

20ll-nu

Danmark.

Ejer afog direktør for Nakeda ApS.
Konsulentrådgivning og rekruttering
indenfor denralindustrien, forhandling af forskellige producenters dentale forbrugsvareri l6lande i Europa.
Administrerende direktør for Elysee
f)ental i Skandinavien.

smertefuld forandring me d

små laboratorier. Da jeg blev

direktør for Elysee Dental i 2011, var

fleksjob i vores organisation.
Jeg ved, at mange vil mene, at en virksomhed
som Elysee Dental er medvirkende årsag til, at
så mange små laboratorier må lukke på grund af
vores import fra Kina, men jeg er overbevist om,
at hele den digitale udvikling indenfor fremsdlling af protedk med tiden også kræver en konsolidering afdentallaboratorierne. Der er behov for
større laboratorier, som kan investere i udviklingen og dlbyde et større sortiment afbehandlingsløsninger til den krævende og kvalitetsbevidste

patient.
Hos Elysee Dental er vi tandtekniske nørder,
ogdét, jegholdermesrafimirjob, ersammen med
mit personale at å lov til at præge udviklingen indenfor protetiske løsninger. Vi elsker at deltage i
kurset at afholde kurser og at tâge vores kunder
med på studierejser, hvor vi laver proceser i Grønland, støtter füvilligr dentalarbejde i er "townshlp" i Sydafrika og børster tænder på indianerbørn i regnskoven i Ecuador.

blomstre i deres job.
Den anden stolte situation er, når en tandlæge
fortæller os, at vi har været medvirkende dl, at de
kan tilbyde en bedrepatiencbehandlingsom følge
af vores kursusaktivitet og avancerede produkt-

holder afentusiasmen, arbejdsglæden og den
faglige stolthed, som gennemsyrer hele vores or-

Jeg

ganisation. Det er fantastiskatvære med til at skabe arbejdspladser i en branche, der netop nu ellers

)ENTAL

HVAD ERDUMEST STOLTAF I DIN K,{,RRIERE?
Der er to situationer, der gør mig meget stolt.
Den ene er, når jeg kan mærke, at jeg opnår mine
kollegaers tillid - og især når jeg har ser potentialet i et menneske og ser vedkommende vokse og

og opleve verden

omkring mig.

HVILKEN OVERSKRIFT VIL DU GERNE LÆSE I,{VISEN I MORGEN SET I
FORHOLD TIL DIT ERHVERV?

"Offentligt dlskud gives nu til snorkeskinner som førstevalg i behandlin-

sortiment.

gen afsøvnapnø og snorken".

HVAD ERDUMINDST STOLTAF?

mindst stolt ¿fde gange, hvor jeg har set et
forkert match, og hvor det ikke er lykkedes mig at
stØtte et menneske godt nok til ar kunne præstere
optimalt i deres iob.

Jeg er

HVOR VILLE DU V,4,RE I DAG, HVIS DU SELY
KUNNE G]4, TILBAGE I TIDEN OG FORME DIN
KARRIERE?

Jegvilleværepå akkurat samme sted, men jegville
selvfølgelighave været ejer afElysee Dental.

HVORERDUOMFEM,{R?

Sammen med yderst kompetente lokale kollegaer er jeg i gang med at etablere Elysee Dental i
Finland og Sverige. Om fem år håberjeg, at det er
lykkedes mig at udvikle Elysee Dental til at være
den mest foretrukne og mest professionelle leverandør af protetiske kvalitetsprodukter i Skandinavlen.
HVORDAN KOBLERDUAF FRå, ARBEJDE?

HVAD HOLDERDUMESTAF VED DITARBEJDE?

kæmpe familie at hygge mig med i min sparsomme fritid.Jegelsker at rejse

Jeg

tilbringer en hel del timer i min bil, hvor jeg

til og fra arbejde.
Uden þbøger ville jegvære blevet vanvittig afde
mange timer på motorvejen.Jeg har desværre inkobler af med lydbøger på vej

gen børn, men en

dejligmand, en skøn hundogen

Eller "Tandlægestuderende skal for efterdden lære en hel del mere om
protetiske behandlingsmuligheder".
Eller "En helt ny tandtekniker-uddannelse skal rusce morgendagens
tandtekniker til at være materiale- og indikationsekspert som sparringspartner for tandlægen i den digitale verden".
Men jeg kunne ønske, at medierne kunne være med til at skabe accept af
og respekr for forskelligheder, samt også skabe mere positivirer, både globalt, pålandsplan, på arbejdspladserne samt i vore familier.
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