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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 er god til at se muligheder og understøtte, at mulighederne findes og udnyttes. Jeg kan håndtere at forholde mig til mange forhold samtidig og er god til at lytte og integrere eller samle flere personers input i en fælles løsning. Jeg er et åbent og lyttende menneske, men også beslutningsdygtig. Jeg har ofte hjulpet med at håndtere konflikter med rimelige resultater. Jeg har evne til at læse markedstrends, udvikle koncepter og implementere dem i organisationen. Jeg har været rådgiver i mange generationsskifter. 
	Email: mam@ensurepension.dk
	LinkedInprofil: ja
	LinkedInprofilRow1:  Proff-profil
	Uddannelser: HD afsætningDIEU lederuddannelseTACK slagsuddannelseFOAK forsikring og pension niveus 5 (højt niveau)Finanssektorens Udd. InvesteringsuddannelseMediation - uddannelse i konflikthåndtering
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS
	Titel: Pensionsmægler, Partner
	Virksomhed: Ensure Pensionsmægler
	Website: www.ensurepension.dk
	Brancheerfaring: mere end 25 år i den finansielle sektor. Jeg har løst opgaver med salg, salgsudvikling, rådgivning, ledelse, undervisning og projektudvikling.Tidligere arbejdet i detailhandel
	Tidsrum: 2001-2005
	Hvor: Solrød Gymnasium
	Bestyrelsesrolle: Medlem
	Resultater: Skabt faste traditioner som koncerter, teater. Deltaget i ansættelsesudvalg. Arbejdet politisk for området. 
	Tidsrum_2: 2002-2009
	Hvor_2: Chokoladeselskabet i Danmark
	Bestyrelsesrolle_2: Formand
	Resultater_2: Bidraget til at samle branchen, været talerør for branchen, indledt samarbejde med konditorfaget. Skabt øget kendskab til branchen ved at indstifte priser, der fortsat uddeles hvert år, organisere og afholde chokoladefestival en gang årligt. 
	Tidsrum_3: 1985-2002
	Hvor_3: Forældrebestyrelser i daginstitutioner og skoler
	Bestyrelsesrolle_3: Bestyrelsesmedlem / formand
	Resultater_3: Afværget merindskrivning i daginstitution, Ansat og afskediget skoleledere. Skabt traditioner som årlig fastelavnsfest, skoleteater, etableret arbejdsgrupper i forældrekreds, søgt finansiering, etableret politisk fokus og samarbejde  
	Tidsrum_4: 
	Hvor_4: 
	Bestyrelsesrolle_4: 
	Resultater_4: 
	Tidsrum_5: 
	Hvor_5: 
	Bestyrelsesrolle_5: 
	Resultater_5: 
	Tidsrum_6: 
	Hvor_6: 
	Bestyrelsesrolle_6: 
	Resultater_6: 
	Personlig profil og værdier: Jeg er optaget af mennesker og samspil mellem mennesker. Jeg har fokus på vækst og udvikling og er god til at sætte mig ind i nye områder. Jeg er god til relationer og og god til at få mennesker til at arbejde i samme retning. Jeg kan kommunikere på alle niveauer. Jeg er stærk i områder som salg, relationer, kommunikation og er god til at sætte mig ind i, hvordan mennesker tænker. 
	Netværk: Jeg har relationer i mange brancher og har fastholdt god kontakt med mennesker, jeg har arbejdet med og for gennem årene. Det betyder, at jeg ofte "kan ringe til en ven" eller skabe kontakt i netværket mellem mennesker, der kan have glæde af at kende hinanden. 
	Hvad kan jeg bidrage med: Jeg har erfaring som rådgiver med generationsskifter, strategi, salg, salgsudvikling. Jeg er god til at mægle og "finde fælles fodslaw", til at finde vejen i fastlåste situationer. Jeg ser muligheder. 
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