
Fast job byttet ud for frihed
Rikke Bech Skougaard sprang ud i drømmen om at blive 
selvstændig og har fået mange værktøjer med på Boost
Efter 17 år som produktionschef i virksomheder med 10-100 ansatte, valgte ingeniøruddannede Rikke Bech Skougaard i 
august 2012 at sige sit faste job op. I stedet sprang hun på Boost Sydfyn uddannelsen, og den 1. januar 2013 var hun klar 
til at registrere CVR-nummeret til firmaet Hybjerghus Consult.
-  Jeg hjælper virksomheder med at finde medarbejdere eller optimere driften og forbedre bundlinjen, fortæller Rikke Bech  
 Skougaard.
-  Det har jeg mange års erfaring i, så jeg kender mine kunders hverdag, men at være selvstændig og skulle ud at sælge var  
 nyt for mig, og derfor var jeg glad for at kunne komme på Boost, siger hun.

Godt udbytte
Rikke Bech Skougaard fik i løbet af efteråret 2012 skruet konceptet for sin forretning godt sammen, og da Hybjerghus Con-
sult var en realitet, tog hun ufortrødent fat på at sælge sine ydelser. I dag har hun et voksende antal kunder.
-  Netværket og coachsparringen på Boost gav mig modet til at være selvstændig, og jeg fik gode værktøjer til salgsarbejdet,  
 fortæller Rikke Bech Skougaard.
-  Det at mødes med andre iværksættere er så godt, at vi er tre fra hold E, som har aftalt at mødes hver anden måned for at  
 støtte hinanden i bestræbelserne på at vokse med vores virksomheder, fortæller hun.
Rikke Bech Skougaard håber selv at kunne hjælpe mange små og mellemstore produktionsvirksomheder til vækst i kraft af 
sine mange års erfaringer og de gode eksempler, hun efterhånden kan vise på sparede omkostninger og vellykkede ansættelser.

FAKTA om Hybjerghus Consult
Hybjerghus Consult hjælper med rekruttering og lean-optimering 
i små og mellemstore virksomheder.
Ejer Rikke  Bech Skougaard giver også foredrag og undervisning.
www.hybjerghus.dk

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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