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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: Jeg er en person, der er meget optaget af at udfordre status quo. Er du interesseret i at bevare den "fine have", så er det nok ikke mig, du skal tage fat i. Jeg er en person med stor integritet. Jeg vil gerne nå de fastsatte mål, men det skal være med blik for processen, og med et klar fokus på hvad der er etisk og moralsk korrekt.
	Email: jek@erhvervranders.dk
	LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/jens-enevold-kristensen-53a85a/
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: - Cand.scient, hovedfag datalogi og bifag i matematik, Aarhus Universitet, 1984-1991- MBA, innovations og stragisk forretningsudvikling, Aarhus Universitet, 2006-2008.- ECTS-givende kurser på CBS: Strategisk salgseksekvering, Strategisk forretningsudvikling som drivkraft til fornyelse, Succesfuld strategiimplementering.
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS
	Titel: Direktør
	Virksomhed: Erhverv Randers
	Website: www.erhvervranders.dk
	Brancheerfaring: Har fra tidligere job bred og dyb kendskab til IT- og telekommunikationsbranchen. Via mit nuværende job som vejleder og sparringspartner til ejerledere har jeg fået et bredt kendskab til mange brancher, og deres udfordringer og muligheder.
	Tidsrum: 2015-nu
	Hvor: Randers Investeringsselskab
	Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem
	Resultater: Udvikling og introduktion af nyt udviklingslegat i Randers-området. 
	Tidsrum_2: 2014-2018
	Hvor_2: Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest
	Bestyrelsesrolle_2: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_2: Succesfuld turn-around af organisationen.
	Tidsrum_3: 2014-2015
	Hvor_3: Business Innovation Denmark A/S
	Bestyrelsesrolle_3: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_3: Var med til at udvikle og implementere ideen bag Business Innovation Denmark. Et investerings- og inkubatormiljø for unge iværksættere. 
	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 et stort drive, og er drevet af at gøre en forskel. Jeg får energi af store udfordringer, og befinder mig ikke godt i et statisk miljø. Jeg har et tydeligt udviklings-gen, som gør, at hvis man er til status-quo, så er jeg ikke den rette. Selv når det går godt, er jeg på vej til at undersøge bedre muligheder.  Dog stadig med opmærksomhed på vigtigheden af eksekvering. Jeg har en høj integritet, og et ord er et ord. At sætte sig mål er vigtige, men jeg går ikke på kompromismed mine principper omkring etik og moral. Så for mig er vejen til målet også vigtigt.
	Netværk: Deltager i diverse lokale netværk i Randers-områdetHar et stort og internationalt netværk, som jeg bruger aktivt i mit daglige arbejde, og som jeg gerne sætter i spil i mit bestyrelsesarbejde.
	Hvad kan jeg bidrage med: Jeg har mine spidskompetencer inden for strategisk forretningsudvikling som drivkraft for fornyelse. Jeg kan både bidrage til strategi- og forretningsudviklingensprocessen, men har også god erfaring med at facilitere processen. Jeg har en speciel dyb viden og erfaring inden for teknologiudvikling. Er der brug for en person, som er generalist, men dog med et godt blik for, hvordan man integrerer viden fra diverse specialistområder i sin forretningsudvikling, så er jeg personen, der kan bidrage.Jeg har stor erfaring og viden omkring projektledelse. Dels som tidligere ansvarlig for både små og store internationale projekter. I dag er det meget almindeligt, at nye forandringsaktiviteter defineres og implementeres via projekter.Udover dette har jeg en god general viden om virksomhedsdrift - og udvikling.
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	1: Fransk
	2: Norsk
	3: Svensk 
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	Yderligere oplysninger: 
	Overskrift: Innovation, digitalisering og forretningsudvikling
	Text1: 
	Button2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Yes
	Check Box5: Yes
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Yes
	Check Box12: Yes
	Check Box13: Off
	Check Box14: Yes
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Formular: 
	Check Box24: Yes
	Check Box25: Yes
	Check Box26: Off
	Check Box27: Yes
	Check Box28: Off
	Check Box29: Yes
	Check Box30: Yes
	Check Box31: Yes
	Check Box32: Yes
	Check Box33: Yes
	Check Box34: Yes
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Yes
	Check Box39: Off
	Check Box40: Yes
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Yes
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Yes
	Check Box48: Yes
	Check Box49: Yes
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Yes
	Check Box53: Yes
	Check Box54: Yes
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Yes
	Check Box59: Yes
	Check Box60: Off
	Check Box61: Yes
	Check Box62: Yes
	Check Box63: Yes
	Check Box64: Off
	Check Box65: Yes
	Check Box66: Yes
	Check Box67: Off
	Check Box68: Yes
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Yes
	Check Box72: Yes
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Yes
	Check Box76: Yes
	Check Box77: Yes
	Check Box78: Yes
	Check Box79: Yes
	Check Box80: Yes
	Check Box81: Yes
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Yes
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Yes
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Yes
	Check Box94: Yes
	Check Box95: Off
	Check Box96: Yes
	Navn: Jens Enevold Kristensen
	Telefon: +45 25582565


