
Bragt i Urban den 10. maj 2007 
 
Politiker søger nye udfordringer 
 
URBAN har bedt et par eksperter vurdere Louise Freverts chancer på jobmarkedet 
efter det dramatiske brud med Dansk Folkeparti. 
 
Hun kalder sin gamle chef en dårlig leder og den gamle arbejdsplads beskrives som et 
rædselsregime i en ny bog. Ikke just en afsked, der får nye arbejdsgivere til at stå i kø efter 
den kontroversielle politiker, mener eksperter om Louise Freverts afgang fra Dansk Folkeparti. 
 
»Hun vil få en gigantisk opgave i at overbevise en ny arbejdsgiver om, at hun ikke sviner dem 
til, når hun forlader stedet. Der er efterladt spor efter hende nu, og dem kan hun ikke slette,« 
siger Niels Schreiner Andersen, direktør i SAM Headhunting.  
 
Susanne Banck fra BanckResourcing tror ligeledes, at Louise Frevert vil få svært ved at sælge 
sig selv: 
 
»I det private erhvervsliv har man i høj grad brug for loyale medarbejdere, der ikke smækker 
med dørene. Foromtalen af hendes bog indikerer, at den ikke er den bedste anbefaling at have 
med sig,« siger hun. 
 
Louise Frevert skal dog ikke frygte at blive arbejdsløs. 
 
»Hun har jo haft en danseskole før, og jeg er sikker på, at hun nok skal kunne få mange elever 
igen,« siger Susanne Banck. 
 
Netop Louise Freverts kontroversielle holdninger og hendes støtter kan komme hende til gode, 
ifølge karrierecoach Susanne Teglkamp: 
 
»Der er formentlig nogen, der kan bruge hendes farverighed, men jeg tror, at hun skal ud og 
bruge sit netværk. Det er der, hun har de bedste chancer, for det er de mennesker, der kender 
hende og ved, hvor hendes stærke sider er,« siger hun. 
 
Louise Frevert kommer dog til at være mærket af det. 
 
»Det kommer til at pege tilbage på hende selv i sidste ende, når hun smækker sådan med 
døren. Med sådan et rabalder er det det, hun vil blive husket for,« siger Susanne Teglkamp. 
 
Hendes bud er, at Louise Frevert bliver en eftertragtet foredragsholder i den kommende tid. 
Af Lisbeth Kjær Larsen 


