
Bestyrelseskandidatur:       Tlf.: 1/4 

Bestyrelseskandidatur 

INTRODUKTION 

Executive summary 

Kontakt 
Navn 
Telefon 
E-mail
LinkedIn-profil 

Uddannelse 
Uddannelse(r) 

Bestyrelsesuddannelse 

Erhverv 
Titel 
Virksomhed 
Website 
Brancheerfaring 



Bestyrelseskandidatur:                                                                            Tlf.: 2/4 

BESTYRELSESERFARING 
 
Bestyrelsesposter 

Tidsrum  
Hvor  
Bestyrelsesrolle  
Resultater 
 

 
 
 
 

 

Tidsrum  
Hvor  
Bestyrelsesrolle  
Resultater 
 

 
 
 
 

 

Tidsrum  
Hvor  
Bestyrelsesrolle  
Resultater 
 

 
 
 
 

 

Tidsrum  
Hvor  
Bestyrelsesrolle  
Resultater 
 

 
 
 
 

 

Tidsrum  
Hvor  
Bestyrelsesrolle  
Resultater 
 

 
 
 
 

 

Tidsrum  
Hvor  
Bestyrelsesrolle  
Resultater 
 

 
 
 
 

 



Bestyrelseskandidatur:       Tlf.: 3/4 

BESTYRELSESESPROFIL 

Personlig profil og værdier 

Netværk 

Hvad kan jeg bidrage med? 

Hvilke kompetencer kan jeg tilbyde? 
o Strategi og ledelse
o Forretningsudvikling
o Turn around
o Organisationsudvikling
o HR
o Økonomi/finansiering
o Processtyring
o Analyse
o Innovation
o Digitalisering
o Salg
o CSR
o Indkøb
o Juridiske forhold
o Supply Chain Management
o Kundeservice
o Produktudvikling

o Logistik
o Marketing
o Pressestrategi
o Konflikthåndtering
o Generationsskifte i familien
o Salgsmodning af virksomheden
o Kapitalfremskaffelse
o Change Management
o Project Management
o Kommunikation
o Immaterielle rettigheder
o Eksport
o Samarbejde i bestyrelsen
o Kompetenceafklaring og -evaluering
o __________________________
o __________________________
o __________________________

Regnskabsforståelse 
o Lille niveau o Mellem niveau o Højt niveau
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Sprogkundskaber 
Sprog Lav Mellem Høj 

Engelsk 

Tysk 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

BESTYRELSESØNSKER 

Hvilke hverv er jeg interesseret i? 
o Bestyrelsesformand
o Bestyrelsesmedlem

o Advisory Board
o __________________________

Brancher 
o Handel
o Byggeri
o Produktion
o Rådgivning/konsulent
o Medie og marketing
o It
o Finans
o FMCG

o Offentlig
o Uddannelse
o Landbrug
o Forsyning
o Kultur
o Detail
o __________________________
o __________________________

Hvilke bestyrelser ønsker jeg at indgå i? 
o Ejerledede virksomheder
o Familievirksomheder
o Finansielle virksomheder
o Forsyningsvirksomheder
o Offentlige virksomheder

o Organisationer/NGO
o Landbrugsvirksomheder
o Frivillige foreninger
o __________________________
o __________________________

Geografiske områder, hvor jeg ønsker bestyrelsesposter 
o Region Nordjylland
o Region Midtjylland
o Region Syddanmark

o Region Sjælland
o Region Hovedstaden
o Internationalt

Yderligere oplysninger 


	undefined: Jeg har mere end 30 års erfaring inden for den grafiske branche, hovedsagelig skilte og storformat digitalprint. Jeg har gennem de sidste 20 år rejst en del i udlandet og her derigennem opbygget et stort internationalt netværk.Jeg kan hjælpe med hurtigt at få klarlagt og synliggjort forretningsmodellen således at den kan udvikles. Sparring med ejerne uden at det bliver ren teori.  
	Email: be@sign-service.dk
	LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/benny-eriksen-2b7b8018/
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: SkitemalerMerconomHD-Afsætning.Div. branche relaterede uddannelser i ind- og udland
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS
	Titel: Direktør / Partner
	Virksomhed: sign service as
	Website: www.sign-service.as
	Brancheerfaring: Jeg har været tilknyttet sign service de sidste 20 år, først med den opgave at opbygge en digital storformat afdeling, og efterfølgende med indkøb, udvikling og produktions styring. Har siden 1999 været en del af ejerkredsen og siden 2016 som direktør.
	Tidsrum: 2014 - 
	Hvor: Colorful SA, Porto, Portugal
	Bestyrelsesrolle: Formand
	Resultater: På 4 år har vi opbygget en af Europas største tekstilbanner producenter, med salg til store dele af verden.Colorful har salgskontor i Tyskland, USA, Kina, UK, Portugal og Danmark. Se www.colorful.eu
	Tidsrum_2: 1999 - 
	Hvor_2: Global Image and Graphics Association
	Bestyrelsesrolle_2: Vice President
	Resultater_2: Medstifter af GIGA som er en international Erfa gruppe og indkøbsforening med 21 medlemmer fordelt i hele verden. GIGA gør det muligt for medlemmer som er lokale, at konkurrere på et internationalt marked. se www.giga.org
	Tidsrum_3: 1998 - 
	Hvor_3: sign service as
	Bestyrelsesrolle_3: Medlem
	Resultater_3: Vi har formået at fastholde sign services position som skiltebranchens foretrukne samarbejdspartner gennem 25 år, på trods af en voldsom brancheudvikling og teknologiskudvikling.
	Tidsrum_4: 2006 - 2007
	Hvor_4: HP / Scitex
	Bestyrelsesrolle_4: Advisory Board
	Resultater_4: Sparring ved udvikling af ny storformat printteknologi
	Tidsrum_5: 
	Hvor_5: 
	Bestyrelsesrolle_5: 
	Resultater_5: 
	Tidsrum_6: 
	Hvor_6: 
	Bestyrelsesrolle_6: 
	Resultater_6: 
	Personlig profil og værdier: Lægger stor vægt på troværdighed og ordholdenhed. Jeg er hårdt arbejdende og målrettet, robust og har en høj stresstærskel. Jeg er hurtig til at danne mig et overblik over komplicerede problemstillinger, og arbejder analytisk med at finde en løsning.Jeg arbejder altid med det fokus at skabe fremdrift og resultater, både i bestyrelseslokalet men også gerne hands-on.
	Netværk: Meget stort lokalt men også internationalt netværk inden for den Grafiske branche, med hovedvægten på storformat print, skiltning, udstillinger og butiksindretning. Aktivt medlem af brancheforeningerne GRAKOM og FESPA samt Skiltebranchen i DanmarkStort internationalt netværk oparbejdet over 20 års deltagelse i messer, udstillinger og summits over hele verden.
	Hvad kan jeg bidrage med: Klarlægning og synliggørelse af strategien således at den kan udvikles. Udvikling af strategien og implementering.Klarlægning af kunderejsen og værditilbuddet, samt udvikling af disse.Sparring med ejerne uden at det bliver ren teori.
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	Yderligere oplysninger: 
	Overskrift: Stabilt bestyrelsesmedlem med international erfaring
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