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Jeg kan se et Bestyrelsesbehov hos mindre virksomheder
Der er fokus på bestyrelser i disse år. Den ringe selskabsledelse i den finansielle
sektor under krisen spiller en rolle, men også skærpede krav samt ejernes skarpe
blik på værdiskabelse. I det hele taget kræves der i dag, at bestyrelsen deltager
mere aktivt i virksomhedernes forretning. Behovet for uafhængige bestyrelsesmedlemmer med forskellige erfaringer og kompetencer er stort i dagens

» Ejer af O’Sullivan Consulting,
HR & Rekruttering med forretningen i centrum!
» HR-stillinger i teknologiske virksomheder
» Konsulent i Headhunterselskab
» Sognepræst indtil 2000
» Kandidatgrad & løbende videreuddannelse,
senest executive uddannelse på CBS i 2014

Danmark, ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder.

Jeg tilbyder erfaring fra teknologi- og kulturverdenen
– og er første kuld med CBS uddannelsen i God Selskabsledelse
I mit hidtidige bestyrelsesarbejde har jeg følt, at det ville være godt at få et større overblik og en mere velassorteret
værktøjskasse. Det har jeg nu opnået med bestyrelsesuddannelsen. Det jeg kan byde ind med, er aktiv bestyrelseserfaring,
netværk og en række ofte oversete spidskompetencer.
» HR-Jura, Medarbejder- og Lederudvikling, Rekruttering
» Kommunikation, inkl. presse, web, politikker
» Erhvervserfaring fra Teknologi- og Iværksættervirksomheder, samt Kulturinstitutioner
Summa summarum, profilen er en cocktail med ingredienserne: Købmandskab, strategisk tænkning, dedikation – og så en god
portion ’sund fornuft’.

Executive Bestyrelsesuddannelse fra CBS 2014
16 hele dage – cases – opgaver – eksamen
» 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer
» Undervisning & Cases: En treenighed af CBS professorer, partnere i Kromann Reumert & KPMG samt erfarne
bestyrelsesformænd fra toppen af dansk erhvervsliv sikrede et højt niveau i teori og case arbejde
» Emner: God Selskabsledelse, Bestyrelsesansvar, Strategi & Værdiskabelse, Finans, Risikostyring, M&A, , Krisekommunikation, Samspil bestyrelse/direktion/ejer(e), Incitamentsordninger
» Eksamensopgave: ”Performance og direktionsskifte i Grundfos” (15 s) med eksamen (bestået med udmærkelse)

Next step… Er du blevet nysgerrig, så kontakt mig, og lad os tage et indledende møde.
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