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Erfarent, tværtænkende bestyrelsesmedlem med flair for strategi- og organisati 

Jeg kan tilbyde at være et bestyrelsesmedlem/ Advisory Board medlem, der arbejder hårdt og 
engageret for virksomheden. Jeg er af natur lyttende, kreativ og motiverende i min adfærd. Jeg er 
god til at tænke på tværs, dvs. trække på viden fra forskellige områder og skabe noget nyt. Jeg er en 
god team spiller og bruger gerne tid på at nå konsensus. Jeg er strategisk tænkende og arbejder gerne 
med organisationsudvikling.  Jeg bringer bestyrelseserfaring med mig fra små (ejer-ledede) såvel 
som store (repræsentantskabsstyrede og selvejende offentlige) virksomheder. Jeg bringer også 
erfaring med omkring 'turn-around-processer', som jeg har gennemført med succes i tre 
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Kontakt 
Navn Torben Jessen 
Telefon 2211 3383 
E-mail torben.jessen@outlook.com 
LinkedIn-profil https://www.linkedin.com/in/torben-jessen-a3625a6/ 

Proff-profil  

 
Uddannelse 

Uddannelse(r) 
Cand.Ling.Merc., translatør; CBS, Copenhagen Business School, 1980 
MBA (Educational Management); London South Bank University, 1997 

Bestyrelsesuddannelse Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS, 2017 

 
Erhverv 

Titel Direktør 
Virksomhed Connect-ED ivs 
Website Connect-ED.dk (under opbygning) 
Brancheerfaring 

1. Erfaring som leder indenfor undervisningsområdet fra 
funktionsledelse, vicedirektør og til direktør i fire organisationer. Tre 
indenfor det merkantile og en indenfor det maritime. 

 
2. Erfaring med Advisory Board og bestyrelsesarbejde indenfor følgende 
områder: rådgivende virksomhed på IT-området; landbrug, skovbrug, 
butikscenterdrift; iværksætterhus; maritim innovation; el-sektoren; 
fiber-bredbånd; internationale uddannelser; museumsdrift; 
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BESTYRELSESERFARING 
 

Bestyrelsesposter 
Tidsrum 1. september 2019 -  
Hvor HBC Rømø A/S 
Bestyrelsesrolle bestyrelsesmedlem – udpeget af Sletagergaard A/S 
Resultater 

HBC Rømø A/S er et selskab, der driver ejendomsudvikling og –drift 
hovedsagelig på Rømø og ejer pt. to butikscentre i Havneby, hvoraf det 
ene er under udbygning. HBC Rømø A/S vil på sigt overtage de 
hidtidige opgaver i OPUS Business House ApS. 

 
 

Tidsrum 1. november 2016 - 15. maj 2018 
Hvor Guide2Know 
Bestyrelsesrolle bestyrelsesmedlem - udpeget af ejeren 
Resultater 

Guide2Know er en digital virksomhed i Sønderborg, der laver 
e-læringskoncepter. 
Selskabet gennemgik en spændende strategiproces, hvorefter selskabet 
blev købt af Gyldendal, der efterfølgende indsatte sin egen bestyrelse. 

 
 

Tidsrum 1. marts 2016 - 
Hvor OPUS Business House Aps 
Bestyrelsesrolle bestyrelsesformand - udpeget af Sletagergaard A/S 
Resultater 

OPUS er et 'iværsætterhus' beliggende i Haderslev med plads til 25 
virksomheder. Jeg igangsatte en strategiproces baseret på Value 
Proposition Design og indgå i et partnerskab med Haderslev 
Erhvervsråd angående nye iværksættere 'START HER'. Målet for OPUS 

 
 

Tidsrum 1. marts 2010 - 
Hvor Sletagergaard A/S 
Bestyrelsesrolle bestyrelsesmedlem - udpeget af ejeren 
Resultater 

Sletagergaard er et holding selskab, hvorunder der ligger selvstændige 
virksomheder, der driver OPUS, et butikscenter i Havneby på Rømø, 
landbrug, skovbrug, foredrags- og udgivervirksomhed. I bestyrelsen, 
sidder der en landbrugskyndig og to cand.merc.aud.'er , direktøren, der 

 
 

Tidsrum 1. februar 2004 - 31. december 2010 
Hvor SydEnergi (SE) - SE 2006 - 2010; ESS 2004 - 2006 
Bestyrelsesrolle bestyrelsesmedlem - udpeget af Repræsentantskabet for SydEnergi 
Resultater 

ESS og SE - SydEnergi er elselskaber, der som virksomhedsform er 
andelsselskaber med et repræsentantskab, der udpeger bestyrelsen, der 
ligeledes udgør bestyrelsen i de aktieselskaber, som indgår i koncernen. 
I ESS var jeg en af initiativtagerne til, at vi skulle udnytte vores 
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Tidsrum 1. februar 2002 - 31. december 2006 
Hvor Lergravsmuseet i Gram 
Bestyrelsesrolle bestyrelsesformand - udpeget af Sønderjyllands Amtsråd 
Resultater 

Museet, der er et offentligt anerkendt museum, og nu er en del af 
Museum Sønderjylland, var i 2002 lukningstruet, da Sønderjyllands 
Amt, som den største bidragsyder ønskede at sætte drifts-bidraget ned. 
Sammen med tre borgmestre fra de kommuner, museet dækkede, og 

 
 

Tidsrum 1. august 1995 - 31. december 2016 
Hvor Aabenraa Business College; IBC; SIMAC; SBC 
Bestyrelsesrolle sekretær for diverse bestyrelser, direktionsrepræsentant 
Resultater 

Stor erfaring med at arbejde i og med politisk udpegede bestyrelser. 
ABC: Turn-around med afskedigelse af 14 ud af 100 medarbejdere efter 
næsten konkurs. Økonomien blev rekonstrueret og efter tre år, havde vi 
så pæn en egenkapital, at vi igen kunne investere i en opgradering af 
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Andre siger om mig, at jeg er et venligt, roligt og interesseret menneske. Jeg er af natur nysgerrig og 
videbegærlig. Som leder er jeg lyttende, indlevende, involverende, motiverende og meget 
kommunikerende. Jeg arbejder hårdt og engageret for det jeg tror på og jeg inspirerer mine 
medarbejdere til at gøre det samme. Jeg sætter åbenhed, tillid og troværdighed højt og går langt for at 
få konsensus om beslutninger, da jeg også er en rummelig team spiller. Jeg betragter mig selv som 
kreativ på den måde, at jeg er 'tvær-tænker', dvs. god til at kæde eksisterende tanker/elementer fra 
forskellige områder sammen til noget nyt. Jeg er god til at sætte mig ind i kompliceret stof og udlede og 

Jeg har et relativt stort netværk, som er oparbejdet fra de tre forskellige geografiske lokationer og 
gennem deltagelse i en række andre fora. Jeg har altid været aktiv i det lokale erhvervsliv, mens jeg 
arbejdede der. Jeg har derudover været med i Rotary alle tre steder. Mit nyeste netværk er som medlem 
af VL, først i Silkeborg-Østjylland og nu i VL37 - Sydjylland. Mit netværk rækker også ud over disse 
geografier til resten af Danmark indenfor uddannelsesområdet og en række andre erhvervsområder, 
men også til USA, Europa og Vietnam. Jeg har ofte kunnet sætte de virksomheder, jeg har 
bestyrelsesrelation til, i kontakt med interessante potentielle partnere i ind- og udland. 

En virksomhed skal tage mig i betragtning til en bestyrelses/advisory board post, hvis 
virksomheden har brug for en kreativ, tværtænkende organisations- og 
strategi-inspirator i bestyrelsen som supplement til den traditionelle regnearksstyring 
OG hvis der er brug for en person med en bred ledelses- og bestyrelses 
erfaringsbaggrund 

BESTYRELSESESPROFIL 
 

Personlig profil og værdier 

 

Netværk 

 

Hvad kan jeg bidrage med? 

 

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

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

Supply Chain Management    
Kundeservice    
Produktudvikling    

 

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

Engelsk   
✔ 

Tysk   
✔ 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

BESTYRELSESØNSKER 
 

Hvilke hverv er jeg interesseret i? 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 

 
Advisory Board 

 

 

 

 

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

 
Offentlig 
Uddannelse 
Landbrug 
Forsyning 
Kultur 
Detail 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Organisationer/NGO 
Landbrugsvirksomheder 
Frivillige foreninger 

Forsyningsvirksomheder    
Offentlige virksomheder    

 

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

Region Sjælland 
Region Hovedstaden 
Internationalt 

 

Yderligere oplysninger 

 

Send formular 


