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Den Intensive Projektlederuddannelse

6 dage - 19.750 kr. ekskl. moms

Startdato: 22. januar, Aarhus
Startdato: 20. januar, København

Proceslederuddannelsen 

Startdato: 13. januar, Aarhus
Startdato: 13. januar, København
6 dage - 19.750 kr. ekskl. moms

MasterClass i PsykologiAros Mini MBA

6 dage - 28.500 kr. ekskl. moms6 dage - 28.500 kr. ekskl. moms

Startdato: 4. december, Aarhus
Startdato: 3. december, København

Startdato: 24. februar, Aarhus
Startdato: 26. februar, København

Vejen til endnu mere begynder her 

. . .el ler vores 88 andre kurser  og 
uddannelser.  Læs mere på 
arosbusinessacademy.dk

Send forslag til navneomtaler
til profi��l@fi��nans.dk

PETER SCHOLLERT, 
navneredaktør

TV 2’s nye fi��nansdirektør, 
Carsten Topholt, voksede op 
i Hjørring med sin mor og med
en indstilling om altid at gøre
sig umage. Foto: Gregers Tycho

TV 2’s nye fi��nansdirektør,
Carsten Topholt, blev som
barn af en enlig mor, der ar-
bejdede på det lokale mu-
seum, opdraget til at gøre sig
umage og kunne sine ting.

»Der var ikke mange som
os i Hjørring, så der skulle
ikke være noget at komme
efter,« fortæller Carsten Top-
holt.

»På den ene side var barn-
dommen i en dansk provins-
by tæt på det perfekte med
legekammerater, skole og
idrætsklubber. På den anden
side var det svært at være
enlig mor i begyndelsen af
1980’erne. Men min mor
viste mig stor omsorg, og det
var en tryghed at vide, at jeg
var den vigtigste.«

Carsten Topholt, der som
15-årig fi��k en lillesøster, blev
familiens første student og
den første, som begyndte på
universitetet. Men selv om
der ikke var noget, han skul-
le leve op til, skortede det ik-
ke på personlige ambitioner
og fremdrift.

»Jeg har hele tiden været
drevet af stor nysgerrighed
og videbegær og af at drive
det et skridt videre.«

TV 2’s 43-årige fi��nans-
direktør pr. den 1. december
blev kandidat i statskund-
skab og kandidat i matema-
tik og fi��losofi�� fra Køben-
havns Universitet og har ar-
bejdet i Slots- og Kultursty-
relsen, i Økonomi- og
Indenrigsministeriet, i Fi-
nansministeriet samt senest
i managementkonsulent-

virksomheden McKinsey &
Company. Han har vide-
reuddannet sig på såvel Lon-
don School of Economics
som IMD Business School i
Schweiz.

»I retrospekt kan jeg se, at
min karriere på mange må-
der har kredset om TV 2,«
pointerer Carsten Topholt.

TV 2 er samfundsbærende
I Finansministeriet beskæf-
tigede Carsten Topholt sig
med ejerskab af statslige sel-
skaber – aktierne i TV 2 Dan-
mark A/S er ejet af staten. I
Slots- og Kulturstyrelsen ar-
bejdede han med medier,
mens han betegner McKin-
sey & Company som verdens
bedste strategiske værksted
og læreplads.

»Desværre forbinder man-
ge Finansministeriet og
McKinsey med strategier

med fokus på omkostninger.
Men det er kun en lille del af,
hvad der bliver lavet de to
steder,« forklarer han.

»Begge steder lærer man
at udvikle en strategi og ek-
sekvere den, og så har man
en fantastisk korpsånd og
fokus på at gennemføre de
nødvendige forandringer.«

Derfor kommer det ikke
som en overraskelse, at Car-
sten Topholt i samme ånde-
drag konstaterer, at han og
resten af TV 2 skal være
»knivskarpe og parate til at
gennemføre de nødvendige
forandringer i den konkur-
rence, vi befi��nder os i«.

»Mit primære fokus bliver
at muliggøre de investerin-
ger og være en del af den
omstilling, der er nødvendig
for, at det kan lykkes TV 2 at
være relevant for stort set al-
le danskere og fastholde et

stærkt public service-ind-
hold,« fortæller han.

Carsten Topholt, der bor
på Frederiksberg med hu-
stru og tre børn, kalder TV 2
for en samfundsbærende in-
stitution på et tidspunkt,
hvor mediebilledet har for-
andret sig på fl��ere fronter. 

Mange medier i spil
De tider, da TV 2 stort set kun
sloges om seernes gunst
med DR, er for længst forbi.
Stadig fl��ere streamer fi��lm,
serier, sport og nyheder,
hvor og når de vil, og ud over
ejerne bag kanaler som TV3
og Kanal 5 vil internationale
aktører som Netfl��ix, HBO,
Amazon, Apple og Disney
have deres andel af dansker-
nes tid til underholdning.

TV 2’s adm. direktør, Anne
Engdal Stig Christensen, har
stort set hele karrieren haft

fokus på programindhold og
har udtalt, at den nye fi��nans-
direktør bliver en fantastisk
støtte. Carsten Topholt taler
om, at de to lige fra deres før-
ste møde har haft en fanta-
stisk kemi og deler ambitio-
ner og værdier for TV 2.

»Og så kan jeg supplere
med min erfaring vedrøren-
de økonomi, strategi og rela-
tionen til TV 2’s ejer og det
politiske niveau,« mener
Carsten Topholt, der forven-
ter at blive i TV 2 i mange år.

»Alle mine nye kolleger
siger, at TV 2 er et sted, hvor
man bliver hængende.«

PORTRÆT:
Carsten Topholt vil
som fi��nansdirektør 
i TV 2 være parat til 
at gennemføre de 
nødvendige forandrin-
ger i den konkurrence,
TV 2 befi��nder sig i.

PETER SCHOLLERT
peter.schollert@fi��nans.dk

»I retrospekt kan jeg se, at
karrieren har kredset om TV 2« Maria Skov-

gaard er til-
trådt som ter-
ritory channel
sales manager
i it-sikkerheds-
virksomheden

Mimecast med speciale i
email-sikkerhed. Hun har få-
et ansvar for at opbygge mar-
kedet i Norden. Hun kommer
fra en stilling som nordic
channel manager i Com-
maxx. Hun bor i Ølstykke
med sin mand og to børn. schol

Hun skal have 
fokus på Norden

NYT JOB

Claus Schov-
gaard Ras-
mussen er ble-
vet projektud-
viklingschef i
Casa efter et
par år i AG

Gruppen. Forinden var han
senior developer i Casa.
Claus Schovgaard Rasmus-
sen var i den fi��nansielle sek-
tor, inden han blev ejen-
domsmægler. Siden var han i
NCC og Nordicom. schol

Udviklingschef var
ejendomsmægler

NYT JOB

Karl Frederik
Klint er tiltrådt
som consul-
tant i it-konsu-
lentvirksom-
heden Devote-
am. Han skal

arbejde med ERP-strategier,
kravspecifi��cering og ERP-ud-
bud. Han er kandidat i it-le-
delse fra Aalborg Universitet
og bachelor i politik og admi-
nistration fra Roskilde Uni-
versitet. schol

Skal arbejde med
kravspecifi��cering

NYT JOB


