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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 Marketing 

o Pressestrategi 

o Konflikthåndtering 

o Generationsskifte/salg af virksomhed 

o Kapitalfremskaffelse 

o Change Management 

o Kommunikation 

o Immaterielle rettigheder 

o Eksport 

o Andet: ____________________________

 

*Regnskabsforståelse 

o Lille niveau o Mellem niveau o Højt niveau 

 

*Sprogkundskaber 

Sprog Lav Mellem Høj 

Engelsk    

Tysk    

Andet: 

_________________ 

   

Andet: 

_________________ 

   

 

  



Bestyrelseskandidatur:  Tlf.: 3/3 

BESTYRELSESØNSKER 

*Hvilke hverv er jeg interesseret i?

o Bestyrelsesformand

o Bestyrelsesmedlem

o Advisory Board

o Andet: ____________________________

*Brancher

o Handel

o Byggeri

o Produktion

o Rådgivning/konsulent

o Medie og marketing

o It

o Finans

o Offentlig

o Uddannelse

o Landbrug

o Forsyning

o Andet: ____________________________

*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 Andet: ____________________________

*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 
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	HvorRow1:  Superwerk
	BestyrelsesrolleRow1: Bestyrelsesmedlem
	ResultaterRow1: Vi gennemførte en turn around og virksomheden er blevet solgt
	TidsrumRow2: 2014 - 2016
	HvorRow2: Odense HC Andersen Rotary
	BestyrelsesrolleRow2: Bestyrelsesmedlem Chief Internet Office
	ResultaterRow2: Kommunikation / markedsføringNyt website
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	HvorRow4: 
	BestyrelsesrolleRow4: 
	ResultaterRow4: 
	Billede: 
	Overskrift: Skal vi have sat det digitale på dagsordenen?
	undefined: Brugerinddragelse, online markedsføring og integreret kommunikation er noget af det, jeg har specialiseret mig i. Samtidig har jeg via bestyrelsesuddannelsen på Aarhus BSS fået et solidt kendskab til det værdiskabende bestyrelsesarbejde og ser frem til at bruge mine digitale kompetencer i virksomheder, der ved, at fremtiden er digital - og har brug for sparring på det.
	Email: gg@strupstrup.dk
	LinkedInprofil: https://dk.linkedin.com/in/gitteglibstrup
	Proffprofil: 
	Uddannelse(r): BA i journalistik, SDU, 2004
	Bestyrelsesuddannelse: Aarhus BSS, 2016
	Titel: Partner og direktør
	Virksomhed: Strategisk kommunikationsbureau Strup & Strup
	Website: www.strupstrup.dk
	Brancheerfaring: Har været selvstændig siden 2005. Først med virksomheden Bladmagerne (primært bladproduktion) og derefter Strup & Strup.Før det ansat ved Horsens Folkeblad og tidligere JydskeVestkysten.
	Personlig profil og værdier: Jeg ser mig selv som lidt en "brobygger". Jeg holder øje med, hvad der rører sig inden for robotter, kunstig intelligens, det digitale økosystem osv., og den viden kan jeg bringe med mig i bestyrelseslokalet, hvor også digitalisering og disruption bør komme på dagsordenen.
	undefined_2: Styrken ved netværk er at give, inden man tager. Jeg har deltaget i en række netværk. Herunder blandt andet Rotary, Business Fredericia, Erhvervskvinder, VL og Fynsk Erhverv. 
	Hvad kan jeg bidrage med: Jeg er journalist af uddannelse og nysgerrig af natur. Jeg kan bidrage med forretningsforståelse kombineret med viden om digitale trends, brugerinddragelse, markedsføring, branding, kommunikation og PR. Jeg kan være med til at sætte det digitale og fremtiden på dagsordenen.
	Check Box6: Off
	Check Box13: Off
	Check Box17: Off
	Check Box24: Yes
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Andet: Swahilii
	Andet_2: Fransk
	Check Box27: Off
	Check Box28: Yes
	Check Box29: Off
	Check Box30: Yes
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Yes
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Yes
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Telefon: 25 28 90 33
	Navn: Gitte Glibstrup Manata
	Yderligere oplysninger: Jeg er gift med Frank, der kommer fra Tanzania. Sammen har vi et par tvillingedrenge fra 2009. Jeg ser frem til at kunne gøre en forskel qua mine kompetencer.
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