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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



Bestyrelseskandidatur:       Tlf.: 4/4 

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: Når du vælger mig som bestyrelsesmedlem får du en person, som medbringer forretningsmæssig forståelse. Jeg har stor erfaring både som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand og lægger stor vægt på at sikre sammenhæng mellem forretningen og ejerens/ejernes ønsker.Det betyder meget for mig at etablere et godt samarbejde i bestyrelsen og med den daglige ledelse.
	Email: jytte@mvrconsult.dk
	LinkedInprofil: Jytte Rabæk Schmidt
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: • Re-certificeret Projektleder (2014) (skal ske hvert 5. år)• Proceslederuddannelse (2012-2013)• Uddannet Stresscoach fra Axept (2008)• Uddannet Coach fra Axept (2008)• Certificeret projektleder efter IPMA på niveau D og C(2004)• Pædagogikum fra Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse • Civiløkonom, HD i regnskabsvæsen (1981 – 1985) 
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS (2016)
	Titel: Ejerleder
	Virksomhed: MVR Consult
	Website: www.mvrconsult.dk
	Brancheerfaring: Jeg har drevet MVR Consult gennem 15 år og har stor erfaring med strategiprocesser, projektledelse og prisregnskaber i fjernvarmesektorenJeg har brancheerfaring indenfor følgende områder:Forsyningsbranchen, energi- og telebranchenTransportbranchen og entreprenørbranchenKonsulentbranchenJeg er oprindeligt uddannet revisor og har gennem flere år været leder i regnskab- og budgetfunktioner i forskellige virksomheder
	Tidsrum: 2014 - 
	Hvor: Energi- og telekoncernen SE a.m.b.a. - www.se.dk
	Bestyrelsesrolle: Næstformand fra 2017 (bestyrelsesmedlem fra 2014)
	Resultater: Jeg har bl.a.været med til at gennemføre en fusion og rammesætte en ny strategi. Herudover har jeg været aktiv i processen omkring nye vedtægter. Det er vigtigt for mig at være med til at sikre at SE bliver en National, Fokuseret, Integreret og digital virksomhed.
	Tidsrum_2: 2017
	Hvor_2: SE Vækstpulje - www.se.dk (vækstpuljer)
	Bestyrelsesrolle_2: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_2: Jeg har bl.a. været med til at uddele midler i vores forsyningsområde  i syd og derved støttet iværksættere og innovative projekter, samt  sikret en tilbagebetaling til det samfund som SE er en del af. F.eks. støtter vi foreningslivet, multihuse, forsamlingshuse mv.
	Tidsrum_3: 2017
	Hvor_3: SE Vækstpulje Nyfors - www.se.dk (vækstpuljer)
	Bestyrelsesrolle_3: Bestyrelsesmedlem
	Resultater_3: Jeg har bl.a. været med til at uddele midler i vores forsyningsområde  i nord og derved støttet iværksættere og innovative projekter, samt  sikret en tilbagebetaling til det samfund som SE er en del af. F.eks. støtter vi foreningslivet, multihuse, forsamlingshuse mv.
	Tidsrum_4: 2008 -
	Hvor_4: Torben Clausen A/S - www.torbenclausen.dk
	Bestyrelsesrolle_4: Bestyrelsesformand siden 2012
	Resultater_4: Jeg har været med til at skabe struktur og effektivitet i forhold til bestyrelsesarbejdet. Jeg har været med til at gennemføre et glidende generationsskifte. Været med til at udvikle nye forretningsområder og sikret en rentabel drift, positiv likviditet og soliditet.
	Tidsrum_5: 2006 - 2014
	Hvor_5: Dansk Projektledelse - region Syd
	Bestyrelsesrolle_5: Formand
	Resultater_5: Jeg var med til at opbygge region Syd gruppen, og var formand fra 2008 til 2011, hvorefter jeg overdrog stafetten og var bestyrelsesmedlem indtil 2014.
	Tidsrum_6: 2009 - 2014
	Hvor_6: Simmersted Friskoles støtteforening
	Bestyrelsesrolle_6: Formand
	Resultater_6: Jeg var med til at starte Friskolen op og var med til at skabe opbakning og involvering i skolens værdigrundlag. Jeg blev jeg valgt til formand for støtteforeningen, og jeg har været med til at sikre, at friskolen kunne modtage væsentlige beløb fra vores arrangementer.
	Personlig profil og værdier: Jeg brænder for at skabe resultater sammen med andre, og det bedste grundlag for mig er at tage udgangspunkt i filosofien om, at ”Mennesker med fælles værdier skaber de bedste resultater”. Målene for mit bestyrelsesarbejde er:• At skabe et effektivt bestyrelsesarbejde • At sikre en god værdiskabende strategiproces• At være med til at sikre eller vende en virksomheds udvikling i positiv retning• At bidrage til det gode samarbejde i bestyrelsen som fundament for værdiskabelsen
	Netværk: Jeg har et stort netværk indenfor forsyningsbranchen samt indenfor små og mellemstore virksomheder. Fagligt er jeg medlem af forskellige netværk, så som erhvervsråd, netværk indenfor projektledelse mv.Jeg er herudover koordinator og procesmager for netværk indenfor fjernvarmebranchen.
	Hvad kan jeg bidrage med: At gennemføre strategiprocesser, hvor rammesætning af strategien og sikring af opfølgningen bliver sat på dagsordenenAt være sparringspartner for ejerne i forhold til ejerstrategien At sikre tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet således at bestyrelsen lever op til selskabslovens paragraf 115 samt god selskabsledelseAt kapacitetstilpasse og organisere en virksomhed, således at negativ indtjening bliver til positiv indtjeningAt bidrage til et konstruktivt og udviklende samarbejde i bestyrelsen og med ejerne
	o: 
	o_2: 
	o_3: 
	1: Dansk
	2: 
	3: 
	4: 
	o_4: 
	o_5: 
	o_6: 
	o_7: 
	o_8: 
	Yderligere oplysninger: Jeg kan ikke indgå i bestyrelser, som er konkurrerende med de virksomheder, hvor jeg på et givet tidspunkt er en del af bestyrelsen.Loyalitet og troværdighed er meget værdifuldt for mig, og derfor vil jeg altid gøre opmærksom på et evt. habilitetsproblem.
	Overskrift: Få et effektivt bestyrelsesmedlem med fokus på forretningen og ejerne
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