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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: Har som økonomidirektør i Aarhus Kommune i 12 år (1999-2011), kommunaldirektør i Randers Kommune i 5 år (2011-2016) medlem af produktivitetskommissionen (2012-2014) mm stor viden om og netværk indenfor den offentlige sektor. Har som topchef i de to kommuner samt fra bestyrelser i virksomheder og organisationer stor erfaring i at lede og udvikle komplekse organisationer med mange interessenter. Foruden ledelseserfaring på direktionsniveau og erfaring med rådgivning af bestyrelser - herunder kommunalbestyrelser - har jeg et bredt kendskab til kommunernes serviceydelser, herunder hvordan kommunerne køber ind og handler med private leverandører
	Email: hans.nikolaisen@outlook.dk
	LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/hans-nikolaisen-707156131
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: Cand Scient Pol 1986
	Bestyrelsesuddannelse: Juni 2019. Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BBS
	Titel: Chefkonsulent
	Virksomhed: MUUSMANN
	Website: MUUSMANN.com
	Brancheerfaring: Stort kendskab til den offentlige sektor - særligt den kommunale sektor, hvor jeg siden 2017 har fungeret som konsulent i kommuner i forbindelse med større analyse og udviklingsopgaver.Har arbejdet med politisk, økonomisk og administrativ styring og udvikling af de kommunale serviceområder, og har et meget bredt og dybt kendskab til sektoren, herunder kommunernes indkøb hos og samhandel med private leverandører.Har repræsenteret kommuner i styregrupper og rådgivningsgrupper i KL regi i næsten 20 år, og har været medlem af produktivitetskommissionen
	Tidsrum: April 2016-
	Hvor: Nørgaard Teknik A/S
	Bestyrelsesrolle: Medlem af bestyrelsen
	Resultater: Har medvirket til at løfte bestyrelsesarbejdet til et mere strategisk niveau - blandt andet ved at opstille strategiske målHar medvirket til at beskrive og løfte virksomhedens it-strategi i bestyrelsen - i tæt sammenhæng med den overordnede strategi
	Tidsrum_2: maj 2019-
	Hvor_2: Memox A/S
	Bestyrelsesrolle_2: Medlem af bestyrelsen
	Resultater_2: Er nystartet. Tilfører bestyrelsen viden om kunderne - kommunerne - samt blik på strategi og udvikling af virksomheden, som er i markant vækst
	Tidsrum_3: 2005-
	Hvor_3: Andelsboligforening
	Bestyrelsesrolle_3: Formand
	Resultater_3: Har stået for en sikker og stabil udvikling af foreningen med en markant omlægning af økonomien, nyanskaffelser og udskiftning af klimaskærm mm.
	Tidsrum_4: 
	Hvor_4: 
	Bestyrelsesrolle_4: 
	Resultater_4: 
	Tidsrum_5: 
	Hvor_5: 
	Bestyrelsesrolle_5: 
	Resultater_5: 
	Tidsrum_6: 
	Hvor_6: 
	Bestyrelsesrolle_6: 
	Resultater_6: 
	Personlig profil og værdier: Jeg har arbejdet med strategi og udvikling af komplekse organisationer i mange år. Med afsæt i en god forståelse for økonomistyring, udvikling og planlægning af primært kommunale opgaver har jeg bidraget til at løfte og udvikle eksisterende serviceområder og løsningsmodeller. Jeg har et fagligt fundament, der giver mig mulighed for både at komme med ideer og udviklingstiltag på såvel det strategiske niveau som det mere konkrete niveau. Jeg er som person engageret i de ting, jeg beskæftiger mig med, og bliver ofte beskrevet som en troværdig og tillidsskabende samarbejdspartner.   
	Netværk: Jeg har et stort netværk indenfor den offentlige sektor, særligt kommunerne, KL m.v.Jeg har endvidere fået et betydeligt netværk blandt virksomheder og ledende erhvervsrepræsentanter i det østjyske område.Jeg har et godt kendskab til selvskaber og virksomheder, der er aktive i byudvikling i det østjyske område - herunder udvikling af Aarhus bynære havnearealer samt byfornyelse/-udvikling i Aarhus og Randers.
	Hvad kan jeg bidrage med: Stor viden om den offentlige sektorErfaring med strategiarbejde og udvikling af komplekse organisationerBred og dyb økonomiforståelseEn konstruktiv dialogpartner
	o: Samspil og -handel med kommuner
	o_2: 
	o_3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	o_4: 
	o_5: Hvor det offentlige er kunden
	o_6: 
	o_7: 
	o_8: 
	Yderligere oplysninger: 
	Overskrift: Ledelseserfaring på højt niveau samt stor viden om den offentlige sektor
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