METTE HYBSCHMANN
Mette Hybschmann arbejder som Head of HR & Sustainability hos the Knauf Group, der er en af
verdens største producenter af bygningsmaterialer. The Knauf Group har 35.000 medarbejdere,
fordelt på 130+ lande og 250+ produktionsænlæg. Man kan sige, at Mette har ansvaret for den
vigtigste øjeblikkelige ressource i virksomheden: Medarbejderne. Og det vigtigste fremtidige
udviklingsområde: Bæredygtigheden. Et stort ansvar, men det slår ikke Mette ud. Tværtimod.
Mette har alle dage været ambitiøs, både på egne og sit arbejdes vegne. Det var det, der gav hende
medvind, da hun startede sin karriere i McDonald’s. Dét og støtten fra hendes chef, David Tøttrup, til
at turde stræbe efter mere og rejse ud på ukendt farvand. For Mette blev det ukendte farvand CBS
HD.
Før CBS HD havde Mette primært trukket på sine stærke kreative evner, og de blev på HD-studiet
suppleret af forretningsvinklen, som gav hende et nyt blik på tingene. Et blik der gav hende
værktøjerne til at se nye muligheder og nye veje. Mette fik fat om det nøglebundt, der låser nye
døre og resultater op.
CBS HD lærte Mette at se, hvordan paradigmerne for ens eget arbejde er. Hvilke normer og hvilke
diskurser der er underbevidst etableret på en arbejdsplads - og hvordan det er med til at fastholde
et billede af, hvad både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som hele kan.
Disse strukturer er socialt konstruerede, og alt konstrueret kan dekonstrueres - hvad et oftest skal,
til det bedre for både den enkelte medarbejder og virksomheden. Plejer skal dø, potentiale skal leve.
Sådan er Mettes syn på verdenen.
Mette har altid troet på, at man selv bestemmer, hvad man kan. Den tilgang fik Mette bekræftet på
CBS HD. Samtidig fik hun de teoretiske og konkrete værktøjer til at operationalisere tilgangen.
Værktøjer som Mette har brugt og bygget videre på siden. I dag giver hun tilgangen videre til hendes
medarbejdere.
På CBS HD fik Mette også lysten til at studere tilbage. Det gav hende selvtillid at opleve, at hun
kunne det boglige langt bedre, ved at sætte hendes praktiske erfaringer i spil. Og denne nye viden
gav hende yderligere selvtillid. Et positivt loop var etableret.
Mette bliver stadig drevet af at udfordre sig selv, af at lære nyt og af at se nye muligheder for hende
selv, hendes medarbejdere og the Knauf Group.

