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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: 

_________________ 
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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: stansomatic Holding A/S 
	BestyrelsesrolleRow1: 
	ResultaterRow1: 
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	TidsrumRow3: 
	HvorRow3: 
	BestyrelsesrolleRow3: 
	ResultaterRow3: 
	TidsrumRow4: 
	HvorRow4: 
	BestyrelsesrolleRow4: 
	ResultaterRow4: 
	Billede: 
	Overskrift: Har erfaring og skabt gode resultater ved inddragelse af ledende medarbejdere i bestyrelsesarbejdet
	undefined: Jeg har en lang ledelsesmæssig karriere, startende på projektleder niveau til deltagelse i topledelsen for en stor koncern, til igennem de sidste 10 år at være direktør for SMV virksomhed.  Som direktør og medejer har jeg været den drivende kraft i samarbejdsspillet mellem bestyrelse, familie og de ledende medarbejdere. 
	Email: sb@stansomatic.dk
	LinkedInprofil: 
	Proffprofil: 
	Uddannelse(r): Maskiningeniør, Århus Teknikum 1993Six Sigma Blackbelt uddannelse, Siemens mobile 2003
	Bestyrelsesuddannelse: Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV, Aarhus BSS 2016
	Titel: CEO / Managing director
	Virksomhed: Stansomatic A/S
	Website: www.stansomatic.dk
	Brancheerfaring: Direktør og medejer i stansomatic A/S (2006-)Direktør og medejer i stansomatic Holding A/S (2006-)Fabrikschef og medejer i stansomatic A/S (2003-2006),
	Personlig profil og værdier: Jeg lægger stor vægt på troværdighed og ærlighed, f.eks. ved overholdelse af aftaler og ved at give ærlig feedback. Respekt og ansvarlighed er også to vigtige værdier for mig i bestyrelsesmæssig sammenhæng. Jeg støtter innovative tanker og bidrager selv gerne med kreative ideer. 
	undefined_2: 
	Hvad kan jeg bidrage med: Jeg vil kunne bidrage med forretningsudvikling- herunder erfaring med at skabe international vækst især på det europæiske marked. God erfaring med brug af eksterne salgsagenter til øget salg og markedsføring. Lang erfaring med udstilling og deltagelse på internationale messer i Europa.
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