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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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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: Stor erfaring med både bestyrelsens kontrolopgave og den værdiskabende sparring omkring strategiske overvejelser og taktiske drøftelser samt stort kendskab til direktionens mange opgaver.Har som CFO i en af Danmarks største familieejede virksomheder erfaring med såvel problem- stillinger relateret til familieeje og problemstillinger relateret til drift af både små og nystartede virksomheder samt store veletablerede virksomheder.Har via baggrund som revisor og CFO let ved fokus på og indsigt i bestyrelsens pligter, men er særligt interesseret i hvordan man som bestyrelse kan skabe værdi. Har god erfaring med formandsrolle.
	Email: hsiersbaek@me.com
	LinkedInprofil: søges på "Henning Siersbæk"
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: Cand.Merc.AudHDregnskab
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS
	Titel: Økonomidirektør/CFO samt adm. direktør i mellemstort IT-selskab
	Virksomhed: Semler Gruppen
	Website: www.semler.dk
	Brancheerfaring: Revisorbranchen ved KPMG i 11 år, 1992 - 2003Bilbranchen ved Semler Gruppen, 2003 =>Biludlejningsbranchen ved Shared Mobility, 2015 => Maskinhandlerbranchen ved Semler Agro, 2016 => Boligudlejningsbranchen, 1999 =>
	Tidsrum: 2015 =>
	Hvor: Shared Mobility A/S
	Bestyrelsesrolle: Formand siden 2017 - og inden da menigt medlem siden opstart 2015
	Resultater: Medvirkede til opstart af virksomhed, herunder udarbejdelse af strategi med særlig fokus på hhv. høj organisk vækst og etabl. af en organisation gearet til vækst. Tæt sparringspartner for direktør og stærkt medvirkende til ro og afklaring mellem vidt forskellige aktionærer.
	Tidsrum_2: 2016 =>
	Hvor_2: Semler Agro A/S
	Bestyrelsesrolle_2: Menigt medlem
	Resultater_2: Medvirkede til opstart af virksomhed, herunder udarbejdelse af strategi med særlig fokus på vækst via opkøb. Ansvarlig for opkøb af virksomheder.
	Tidsrum_3: 2015 =>
	Hvor_3: Skandinavisk Motor Co A/S og Semler Retail A/S
	Bestyrelsesrolle_3: Menigt medlem
	Resultater_3: Fokus på og sikring af overholdelse af bestyrelsens pligter samt viderebringelse af væsentlig info. til koncern- ledelse og bestyrelse.
	Tidsrum_4: 2016 =>
	Hvor_4: Connected Cars A/S, CFCO A/S og Autonomous Mobility A/S
	Bestyrelsesrolle_4: Menigt medlem
	Resultater_4: Deltagelse i opstart af green field virksomheder med fokus på disruption af bilbranchen. Strategisk fokus på innovation og vækst.
	Tidsrum_5: 2015 => 
	Hvor_5: Semler Ejendomme A/S og  Semler Services A/S (IT selskab)
	Bestyrelsesrolle_5: Menigt medlem (og nytiltrådt direktør)
	Resultater_5: Turn around af IT selskab, herunder igangsætning af ny strategisk retning samt generationsskifte af organisationen.
	Tidsrum_6: 1999 =>
	Hvor_6: HCIS Invest ApS og Siersbo ApS
	Bestyrelsesrolle_6: Formand og medejer
	Resultater_6: Etablering af eget boligudlejningsselskab samt datterselskab med familiemedlemmer og dermed personlig erfaring med familierelaterede problemstillinger ved familieejede selskaber.
	Personlig profil og værdier: Mine handlinger er i stor udstrækning påvirket af mine værdier og grundholdninger: - Godt humør og god omgangstone - Tolerance og respekt for forskellighed - Transparens samt fokus på væsentlighed og prioritering - Integritet og ordentlighed omkring opførelse og beslutninger - Det er vigtigt for mig at kunne gøre en forskel og skabe værdi - Købmandskab og holdbare beslutninger baseret på oplyst grundlag
	Netværk: Netværk udgøres fortrinsvis af de personer jeg er kommet i kontakt med ved at være økonomidirektør for Danmarks største bilvirksomhed.
	Hvad kan jeg bidrage med: Udover tilførsel af mine faglige kompetencer og erfaring, så vil jeg kunne tilføre en bestyrelse ro og overblik samt god stemning. Jeg vil være stærkt medvirkende til troværdighed omkring bestyrelsen over for aktionærer, banker, hovedleverandører, kunder, medarbejdere og andre vigtige interessenter. Jeg vil endvidere kunne bidrage med god sparring til direktion.
	o: 
	o_2: 
	o_3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	o_4: 
	o_5: Ejendomsbranchen
	o_6: 
	o_7: Velgørende organisationer
	o_8: 
	Yderligere oplysninger: Bosiddende i Vejle med ægtefælle Helle. Vi har sammen to voksne piger.Dyrker landevejscykling, mtb og fodbold.Født 1971.
	Overskrift: Stor erfaring med små, mellemstore og store virksomheder
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