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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: Gennem min erhvevskarirere (35 år)  har mit fokus været på - hvordan kan vi udvikle denne virksomhed - hvordan kan vi vækste og øge indtjeningen. Det er grundlæggende det jeg brænder for og arbejder for hver dag jeg går på arbejde - og det at skabe værdi er helt afgørende for min motivation som medlem af en bestyrelse.
	Email: henrikmagnusbusch@gmail.com
	LinkedInprofil: hlinkedin.com/in/henrikmbusch
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: HD/RCand. merc. aud.Statsautoriseret revisorGrundfos LederuddannelseOK LederuddannelseDiplomlederuddannelse Probana Business School
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS
	Titel: Økonomidirektør
	Virksomhed: OK a.m.ba.
	Website: www.ok.dk
	Brancheerfaring: Jeg har erfaringer fra en række forskellige brancher - produktion af arbejdstøj, distribution af IT udstyr, salg via webshop, salg af commodities og abonnementsprodukter, detailsalg af convenience produkter, produktion og salg af pumper.Derudover har jeg arbejdet som revisor i 12 år, hvor jeg har været i berøring med de fleste brancher i SMV segmentet.
	Tidsrum: 
	Hvor: 
	Bestyrelsesrolle: 
	Resultater: 
	Tidsrum_2: 
	Hvor_2: 
	Bestyrelsesrolle_2: 
	Resultater_2: 
	Tidsrum_3: 
	Hvor_3: 
	Bestyrelsesrolle_3: 
	Resultater_3: 
	Tidsrum_4: 
	Hvor_4: 
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	Resultater_4: 
	Tidsrum_5: 
	Hvor_5: 
	Bestyrelsesrolle_5: 
	Resultater_5: 
	Tidsrum_6: 
	Hvor_6: 
	Bestyrelsesrolle_6: 
	Resultater_6: 
	Personlig profil og værdier: Jeg er en erfaren erhvervsleder med højt drive og forretningsforståelse.Jeg vægter værdier som tillid og ordentlighed højt.Jeg er ikke konfliktsky og er god til at løse konflikter som opstår.Jeg er meget omgængelig og har let ved at tale med andre om det meste.Jeg fokuserer på at skabe resultater og synes det er bedst når det sker sammen med andre.Mine intentioner er altid at lave en så god aflevering til mine kollegaer at deres chance for succes øges.
	Netværk: 
	Hvad kan jeg bidrage med: Strategiske kompetencer - jeg er god til at udfordre det bestående og bidrage til udviklingen af virksomhedens forretningsmodel.Ledelsesmæssige kompetencer - jeg har fokus på at få sat det rigtige hold og kender til vigtigheden af at kunne prioritere og fokusere.Finansielle kompetencer - Finansiering og økonomi er min hjemmebane.Derudover køb og salg af virksomheder samt omstruktureringer.
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	Yderligere oplysninger: Du er altid velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak om et muligt samarbejde.
	Overskrift: Værdiskabende ledelse
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