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5220 Odense SØ 
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Bestyrelsesprofil 

Jeg laver bestyrelsesarbejde for at bidrage med et langsigtet engagement i virksomheder, 
hvor jeg kan være med til at sikre en stærk bestyrelse og gøre en forskel. 

Jeg ser det som en hovedopgave i ejerledede virksomheder at yde sparring til ejer, direktør 
og bestyrelse. Min sparring bygger bl.a. på min indsigt i virksomhedsledelse og 
virksomhedens tarv kombineret med min indlevelse i ejere og interessenters værdier, ønsker 
og behov i forhold til virksomheden. 

Mit fokus i bestyrelsesarbejdet med ejerledede virksomheder er strategisk udvikling af 
virksomheden kombineret med mål- og økonomistyring. 

Jeg har tidligere lavet bestyrelsesarbejde i koncernselskaber, hvor jeg har været ansat som 
funktionsdirektør. 

 

Bestyrelsesposter 

Udskrift fra BIQ over formelle bestyrelsesposter:  

 

Bestyrelsesposter  Indtrådt Udtrådt 

ACT INNOVATION A/S  Formand 24-02-2014  

ACT GRUPPEN ApS  Formand 11-02-2013  

DECISIONCONSULT A/S   09-05-2006  

ACT INNOVATION A/S  Formand 11-02-2013 11-02-2013 

HANSEN MASKINFABRIK A/S Formand 01-10-2006 11-01-2010 

ASTRAZENECA A/S   25-03-2004 01-12-2006 

ASTRAZENECA HOLDINGS ApS   14-06-2004 20-09-2004 

SANDOZ A/S   17-05-2004 30-06-2004 

 

mailto:cja@decisionconsult.dk
http://www.biq.dk/entities/ACT+INNOVATION+A+S/1134327
http://www.biq.dk/entities/ACT+GRUPPEN+ApS/704560
http://www.biq.dk/entities/DECISIONCONSULT+A+S/1302615
http://www.biq.dk/entities/ACT+INNOVATION+A+S/1134327
http://www.biq.dk/entities/HANSEN+MASKINFABRIK+A+S/75621
http://www.biq.dk/entities/ASTRAZENECA+A+S/110932
http://www.biq.dk/entities/ASTRAZENECA+HOLDINGS+ApS/101161
http://www.biq.dk/entities/SANDOZ+A+S/1072758


 

Kompetencer 

Min spidskompetence er økonomistyring, og jeg har arbejdet med næsten alle aspekter af 
økonomisk og finansiel styring samt risikostyring. 

Jeg har erfaring fra flere forskellige funktionsområder som både udførende og ansvarlig. Det 
drejer sig, ud over økonomi, om IT, salg, udvikling og produktionsplanlægning. 

Jeg arbejder med virksomhedsledelse, strategi- og konceptudvikling samt implementering. 
Jeg arbejder ligeledes ofte med forandrings-, udviklings- og forbedringsprojekter.   

Jeg arbejder med Engelsk som koncernsprog. 

 

Erhvervserfaring 

Som konsulent i Decisionconsult A/S løser jeg opgaver inden for virksomhedsledelse og 
økonomistyring. Jeg beskæftiger mig typisk med praktiske opgaver omkring forretnings- og 
strategiudvikling, konceptudvikling og målstyring. Jeg arbejder både med danske og 
udenlandske kunder.  

Jeg arbejder typisk enten for kundevirksomhedens direktør eller bestyrelse. Jeg arbejder 
meget med mindre og mellemstore ejerledede virksomheder. 

Jeg er ejer af konsulentvirksomheden Decisionconsult A/S. Jeg ved derfor fra egen erfaring 
noget om, hvad det vil sige at være ejer og det særlige perspektiv, det giver. 

Jeg har været økonomichef og økonomidirektør i et antal virksomheder. Jeg har således 
ledelseserfaring fra ledelse af et større antal medarbejdere herunder også ledelsesansvar for 
mellemledere. Jeg har indgået i direktionen og lagt vægt på at være markant bidragsyder i 
chefgruppen i de virksomheder, jeg har været ansat i. 

 

International erfaring 

Jeg har arbejdet i Manchester, England i 1 ½ år og har som ung mand arbejdet i Schweiz i ½ 
år. Som konsulent har jeg med jævne mellemrum opgaver enten for danske virksomheder i 
forhold til deres internationale aktiviteter eller for udenlandske virksomheder. 

 

Brancher  

Jeg har som konsulent erfaring fra en række brancher og virksomhedstyper. Det drejer som 
om lægemiddelvirksomheder, produktions- og industrivirksomheder, virksomheder i 
tilknytning til bygge- og anlægsbranchen mv.  

En række af virksomhederne er karakteriseret ved at være mindre og mellemstore 
virksomheder, der er ejerledede.  

En anden række af virksomhederne er karakteriserede ved at være vidensvirksomheder og 
nogle af dem ganske store virksomheder.  

 

Økonomistyring 

Økonomistyring omfatter tilrettelæggelse af registreringer, procedurer, målfastsættelse og 
rapporteringer. Lønsomhedsstyring er en integreret del af en fremadrettet økonomistyring.   

 



 

Jeg har medvirket ved køb og salg af virksomheder og business units i flere omgange. Jeg har 
herunder foretaget værdiansættelse, udarbejdet præsentationsmateriale, deltaget i og 
gennemført forhandlinger mv. 

Jeg beskæftiger mig med finansiering og kapitalfremskaffelse til både drift og investering. 

  

Værdier og personlige egenskaber 

Jeg lægger vægt på at være troværdig, engageret og kompetent i de sammenhænge, hvor 
jeg indgår. Jeg vægter tillige åbenhed og transparens højt i bestyrelsesarbejdet og i andre 
sammenhænge.  

Jeg er systematisk og analytiske stærk. Jeg synes, jeg har en god balance mellem på den ene 
side at holde fast i, hvad jeg finder rigtigt og på den anden side at lytte til og forstå andre 
synspunkter. Jeg har god empati over for andre mennesker og kan lide at indgå i en gruppe 
af mennesker, der arbejder sammen om fælles mål og opgaver. 

 

Uddannelse og faglighed 

Jeg er cand.merc. i Økonomistyring. 

Jeg har løbende uddannet og efteruddannet mig. Jeg har ’Bestyrelsesuddannelse med fokus 
på små og mellemstore virksomheder (SMV)’. Uddannelsen er under ledelse af professor 
Mette Neville, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Uddannelsen 
afsluttes september 2014. 

Jeg har intern ledelsesuddannelse fra AstraZeneca (Cross functional, cross cultural 
Leadership Course). 

Jeg holder mig faglig ajour i kraft af, at jeg er ekstern lektor ved Syddansk Universitet og 
underviser bl.a. i Økonomistyring på Masteruddannelser. Jeg er ligeledes censor ved 
Copenhagen Business School. 

 

Netværk 

Jeg er medlem af bestyrelsesnetværket ASNET Board. ASNET Board er en 
netværksorganisation af erfarne virksomhedsledere, der repræsenterer betydelige 
bestyrelseskompetencer og mere end 400 bestyrelsesposter. 

 

 

Carit Jacques Andersen 

Maj 2014 


