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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 kan især skabe værdi, når den mindre virksomhed skal op på det næste niveau afsætningsmæssigt og måske bevæge sig ud på eksportmarkederne, og hvor de første skridt er at afklare, hvordan ambitionsniveauet og risikoappetiten ser ud hos de forskellige personer i ejerkredsen/ledelsen og skabe et fælles udgangspunkt og en realistisk plan for det organisatoriske set-up og de første tiltag, dernæst at få kundeværditilbuddet konkretiseret og kommunikeret internt og eksternt og skabt afsætningskanaler eller egen salgsorganisation til det og samtidig sikre, at ejerskabet og organisationen er klar til at løfte opgaven. 
	Email: bt@vola.dk
	LinkedInprofil: https://dk.linkedin.com/in/birthetofting
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: 2013-2014  Mini-MBA2011-12  Dansk Industri’s Innovationsuddannelse 2006   HR-uddannelse i organisationsstrukturer og organisationsproces2005  Certificering i brug af Thomas International Person Profil Analyse (DISC)2003-2005  Executive Master i Corporate Communication1983-86   Cand.ling.merc, erhvervssproglig kandidateksamen i tysk
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS
	Titel: Director of International Sales, Marketing & HR
	Virksomhed: VOLA A/S
	Website: www.vola.com
	Brancheerfaring: VVS branchen internationalt, produktdesign, metalvareproduktion, rådgivningsydelser inden for arbejdsmiljø og organisationsudvikling, universiteter
	Tidsrum: 2010 -
	Hvor: CRECEA A/S
	Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem
	Resultater: Styrkelse af salg og marketing af rådgivningsydelser inden for arbejdsmiljø og organisationsudvikling samt medvirken ved vellykket fusion.
	Tidsrum_2: 2007 -
	Hvor_2: E V Metalværk A/S
	Bestyrelsesrolle_2: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_2: Gennem forretnings- og produktudvikling er værdiskabelsen og den konkrete indtjening øget og grundlaget for en begyndende eksport af egenudviklede produkter er skabt. 
	Tidsrum_3: 2012 - 2016
	Hvor_3: Roblon A/S
	Bestyrelsesrolle_3: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_3: Styrkelse af det professionelle salgsstrategiarbejde i en børsnoteret virksomhed.
	Tidsrum_4: 2006-2008
	Hvor_4: Design Concern A/S
	Bestyrelsesrolle_4: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_4: Målretning af salgsarbejdet i en lille designvirksomhed.
	Tidsrum_5: 2011 -
	Hvor_5: Syddansk Universitet
	Bestyrelsesrolle_5: Medlem af IVK’s Uddannelsesråd på Syddansk Universitet
	Resultater_5: Styrkelse af faglighed og erhvervsorientering på kommunikationsuddannelserne.
	Tidsrum_6: 
	Hvor_6: 
	Bestyrelsesrolle_6: 
	Resultater_6: 
	Personlig profil og værdier: Jeg har stor erfaring med familieejede og ejerledede virksomheder og i at forstå ejerskabets udgangspunkt og motivation og sparre med dem om forskellige mulige retninger for deres virksomhed. Jeg har forståelse for at processer tager tid, men er også fokuseret på at der skal være realistiske mål og fremdrift i arbejdet på at nå dem. Som direktør kender jeg til at skulle samarbejde med en bestyrelse og har også forståelse for, hvilke arbejdsbetingelser direktionen har behov for fra en bestyrelse. Jeg kommunikerer ærligt og direkte og tager gerne rollen som inspirator og strategisk sparringspartner. 
	Netværk: Med min store praktiske erfaring og brede berøringsplade både til viden fra universitetsverdenen og internationale kontakter kan jeg også bidrage med helt konkrete råd og formidling af kontakter og være praktisk igangsætter. 
	Hvad kan jeg bidrage med: Et godt eksempel på hvad jeg har bidraget til som bestyrelsesmedlem er en proces, hvor vi i en traditionel produktionsvirksomhed gennem konkret arbejde med Blue Ocean Strategy og deraf følgende samarbejde med Ålborg Universitet omkring forretnings- og produktudvikling bevægede os fra at lave generiske produkter med lave dækningsgrader og i stor konkurrence andre udbydere til at produktudvikle i samarbejde med udvalgte kunder og dermed øge værdiskabelsen og den konkrete indtjening og skabe grundlaget for en begyndende eksport af egen udviklede produkter. 
	o: 
	o_2: 
	o_3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	o_4: 
	o_5: 
	o_6: 
	o_7: 
	o_8: 
	Yderligere oplysninger: 
	Overskrift: Solid erfaring inden for internationalt salg, marketing og HR
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