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Han ﬁnder de skarpeste knive i skuffen

AVISEN
24. JUL. 2014

Af Karen Fredslund Ellegaard
Eksklusivt for kunder

At det er gået så godt for Jeppe Hedaa som adm. direktør og ejer af it-konsulenthuset 7N A/S,
skyldes primært: Jeppe Hedaas evne og lyst til at skabe og dyrke relationer og en dyb og
respektfuld forståelse for, hvem landets bedste it-konsulenter er, og hvad de ønsker sig af deres
professionelle tilværelse.
Jeppe Laurids Hedaa har siden 1998 "sammen med dejlige venner fået lov til at bygge en
virksomhed op fra 12 ansatte på Østerbro til nu snart 700 sjæle i syv lande".
"De skarpeste knive i skuffen, de bedste it-freelancere, er nørder, der bare elsker at lave god it i
komplicerede miljøer. Vores opgave i 7N er at skaffe dem de mest udfordrende opgaver, aftale en
ramme for deres arbejde og så ellers betjene dem", lyder det fra Jeppe Hedaa, som i morgen
fylder 50 år.
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Jeppe Hedaa har en højere handelseksamen og en lederuddannelse fra forsvaret som løjtnant i
Livgarden. Det it, han kan, har han lært gennem sine opgaver i de 30 år i it-branchen.
Tiden i Livgarden sætter aftryk i dagligdagen – lige fra opmærksomheden på velpudsede sko –
egne og andres – over respekten for hårdt fysisk arbejde og til selve indstillingen til det at drive
en forretning. Et af Jeppe Hedaas yndlingsudtryk, når der planlægges nye markeder eller
forretningsområder, er således "shoot, aim, shoot". Et kampvognsudtryk, der dækker over, at vi
prøver os frem, og at det er tilladt at fejle. Når bare man husker at rette ind efter sine fejl.
Modet til at prøve sig frem har givet både røde og sorte tal i 7N's regnskaber. Men Jeppe Hedaa
er også en ejerleder, der tænker på langt sigt og har andre mål med at drive virksomhed end de
rent økonomiske.
"For mig kommer indtjeningen ikke ind på en førsteplads. Det vigtigste er at vokse globalt og
skabe en veldrevet virksomhed med fokus på enestående kvalitet."
Jeppe Hedaa har interesseret sig for religion og har seneste 5-6 år arbejdet med etableringen af
The Abrahamic Council, et forum, hvor internationale lærde fra jødedommen, kristendommen og
islam mødes for at diskutere denne verdens dilemmaer i religionens lys.
Privat har Jeppe Hedaa det aldrig bedre end i selskab med familie, venner. Den nære familie
består af hustruen, Jane, og tre børn: Soﬁe på 13 år, Anna på 22 og Victor på 21.
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