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Det siger kunderne

Lederuddannelsen gav et fælles fundament og en 
referenceramme for ledelse i NIRAS, som vi aktivt 
bruger.

Executive Director Allan J. Christensen, NIRAS

Søren er helt klart en kompetent rådgiver, som har 
kæmpe indsigt i det, han taler om. Og så kan han 
relatere teori over i praktiske eksempler, som man 
kan forholde sig til i sit daglige virke som leder.

Adm. Direktør Torben Hald, Paulun Bolig

Udvalgte referencer:
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Udtalelser fra studerende på HD-uddannelsen
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Signe Iversen Rådgiver / coach

Jeg lærte Søren at kende, da jeg deltog på 
kurset Iværksætteri, hvor Søren var 
facilitator og primær underviser. Søren 
fremstod som en yderst erfaren underviser 
med masser af erfaring i alle livets afkroge 
og rigtig meget at byde på. Søren er 
absolut en af de mest inspirerende 
undervisere jeg har mødt!
Han har en ufattelig energi-smittende 
personlighed og et kæmpe ”drive”. Utrolig 
forfriskende er hans; ”vi skal ud over 
stepperne” / "cut-the-crap” attitude i en 
sjældent set kombination med masser af 
anerkendende tilgang, så formår han at 
løfte folk til helt nye højder.
Søren skaber stor respekt med hans dybe 
viden på sit felt. – Ikke mindst hans power-
måde at formidle på, hans nøje varierede 
tilrettelæggelse af undervisningen – samt 
høje involvering af sine deltagere, gør hans 
undervisning hel unik – og alt andet en 
kedelig! Og så er Søren bare helt igennem 
et godt menneske, super positiv, hjælpsom, 
arbejdsom, målrettet og uden tvivl med 
stor appetit på livet.

16. juni 2015

Det siger iværksættere fra Iværksætteruddannelsen

Christine Gjerland
DoggyWalk.dk - Når din hund skal 
luftes

Kære Søren 
Hvis du var en hund ville du være en 
Greyhound, 
Magen til turbo inspirerende 
iværksætterlærer findes ikke. Tak for 
meget nyttig læring, herlige indspark, 
frække kommentarer og dit gode væsen. 
Sig til når du holder ny nye kurser for så er 
jeg sikker på vi er mange som melder os til 
straks. Søren, Fanø må være glade for at 
de har dig og ja på forhåbentligt snarligt 
gensyn for dit selskab er en fornøjelse. 

11. december 2011

Sofie Porst
FieBareFie

Søren Brinch har gjort en forskel i mit liv! 
Hans undervisning greb os alle og førte os 
med på hans rejse. Han har enormt meget 
passion og glæde, som smitter voldsomt. 
Det var en meget stor oplevelse, og jeg 
håber jeg får chancen til at blive undervist 
af ham en anden gang.

3. december 2011

Finn Bruun
Advokat, Ekstern lektor på CBS og 
Ekstern underviser at University of 
Copenhagen

Søren er en engageret og motiverende 
inspirator, som gennem sit virke skaber 
lyst og mod til, at nye iværksættere tør 
tage springet udi at etablere sig som 
selvstændige. 
Søren gør en forskel!

4. oktober 2011

Rikke Sønderby
People Development Manager -
Hellerup Finans A/S

Jeg vil meget gerne give Søren mine 
varmeste og bedste anbefalinger for din 
fantastiske personlighed, indlevelsesevne, 
arrangement og IQ som må ligge omtrent 
de 200 :0) 
Og ikke mindst din inspirerende, 
professionelle & levende undervisning fra 
start til slut. 
Du har mine varmeste anbefalinger og jeg 
savner dit gode humør, gå-på-mod og 
optimistiske væsen. 

6. december 2010

Kristian Due-Hansen
Innovative Sustainability & 
Product Developer - with 
strong Market Orientation

Søren er, med sit store drive 
og menneskelighed, katalysator 
for selve kulturen 
entrepreneurship, - hvor man 
inspireres, får troen på 
muligheder og følelsen af selv 
at have noget at byde ind med 
til processen.. 

5. december 2010



Udtalelser fra 
ansatte og 
overordnede



Undervisningsevaluering

Ekstern lektor Syddansk 

Universitet


