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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 bidrager aktivt i det dynamiske bestyrelsesarbejde med fokus på at optimere og skabe udvikling og vækst gennem konstruktiv sparring og videndeling. Jeg bringer gerne mit netværk i spil og trækker på brede erfaringer fra SMV-segmentet og med ejerledede og partnerdrevede virksomheder.
	Email: jre@fynskerhverv.dk
	LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/jyttereinholdt/
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: -Bestyrelsesuddannelse, INSEAD (2013)-Master of Public Administration, SDU (1999-2001)-Danmarks Forvaltningshøjskole (1986-89)-Uddannet i den kommunale sektor-Løbende opdateret gennem netværk, kurser, konferencer m.fl.-Adgang til ny viden og kontakter gennem stort netværk i både den private og offentlige sektor
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS 
	Titel: Direktør
	Virksomhed: Fynsk Erhverv
	Website: www.fynskerhverv.dk
	Brancheerfaring: -Siden 2008 arbejdet med forretningsudvikling i virksomheder på tværs af brancher og professioner.              -Siden 1996 arbejdet med udvikling og vækst i SMV-virksomheder gennem interessevaretagelse i landsdækkende erhvervs- og arbejds- giverorganisationer (DA, HTS)-Bred indsigt i forskellige brancher/kulturer-Erfaring fra/indsigt i den offentlige sektor -Erfaring i at arbejde i krydsfeltet mellem det offentlige og private marked
	Tidsrum: 2018-
	Hvor: Tietgen
	Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem
	Resultater: Uddannelsesinstitution, der fortrinsvis uddanner til det private arbejdsmarked. Bidrager med indsigt i efterspørgsel og behov hos virksomhederne og udfordrer institutionen på sin selvforståelse og konkurrencesituation
	Tidsrum_2: 2017-
	Hvor_2: Energi Fyns Almene Fond
	Bestyrelsesrolle_2: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_2: Udfordrer tildelingskriterierne og opbygget praksis i forbindelse med uddeling af midler fra fonden med sigte på at sikre at fondens formål imødekommes og samtidig understøtter den udvikling, koncernen arbejder for.
	Tidsrum_3: 2016-2019
	Hvor_3: Innovationsnetværket Brandbase
	Bestyrelsesrolle_3: Bestyrelsesformand
	Resultater_3: Landsdækkende innovationsværk mellem vidensinstitutioner, hvor vi har formidlet både forskningssamarbejder og forskningsresultater til privat virksomheder med henblik på kommercialisering.
	Tidsrum_4: 2015-
	Hvor_4: Processio
	Bestyrelsesrolle_4: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_4: IT-virksomhed, der leverer platform til understøttelse af OPS/udbud m.fl.Øget salg til det offentlige marked/nye kunderUdvikling af platform, organisation og værdiskabelsen
	Tidsrum_5: 2016-2017
	Hvor_5: Entreprenørfirmaet Ollerup A/S
	Bestyrelsesrolle_5: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_5: Strategisk fokus, skarp konkurrenceKontakter til væsentlige strategiske samarbejdspartnere.Klargøring og gennemførelse af salg.
	Tidsrum_6: 2013-2014
	Hvor_6: CREO Arkitekter
	Bestyrelsesrolle_6: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_6: Strategisk fokus, skarp konkurrenceKontakter til væsentlige strategiske samarbejdspartnere.Partnerdrevet virksomhed
	Personlig profil og værdier: Jeg er ærlig, troværdig og imødekommende i mine relationer og har den største respekt for ejerlederne og SMV-virksomhederne, der rummer det største vækstpotentiale og de fleste indbyggede forhindringer.Min tilgang er strategisk, reflekterende og udfordrende.  Jeg er innovativ og resultatorienteret og har et stort engagement i de virksomheder, jeg vælger at gå ind i.  Jeg har gode samarbejdsevner og er en stærk kommunikator og lægger stor vægt på at bidrage gennem aktiv lytning, konstruktiv sparring, og inspiration - også fra andre brancher/sektorer og med blik for nye (mega-)trends og tendenser.
	Netværk: -Stort netværk - især i det fynske i den private sektor (erhvervsledere og bestyrelser på tværs af brancher og geografi, i den offentlige sektor (embedsmænd/politikere) og på videninstitutionerne.-Også gode kontakter ind i landsdækkende arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer samt folketinget.-VL39-Arbejder strategisk med netværk og relationer og evner at aktivere netværkets netværk.
	Hvad kan jeg bidrage med: Udvikling af forretningsmodellen  Innovation og forandringsprocesserVækststrategier  Organisation Styrke værdiskabelsen i relationerne (kunder, leverandører, samarbejdspartnere m.fl.)Megatrends, tendenser og aktuelle programmer, målrettet erhvervslivet
	o: OPS/det offentlige marked
	o_2: Netværks-/relationsopbygning
	o_3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	o_4: 
	o_5: 
	o_6: 
	o_7: 
	o_8: 
	Yderligere oplysninger: 
	Overskrift: Visionær profil med stærke relationer i både den private og offentlige sektor
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