Profilbeskrivelser
Jammerbugt Mentornetværk
Mentornetværket er et professionelt netværk af direktører, erfarne virksomhedsledere,
virksomhedsejere og bestyrelseserfarne personer, der via egne kompetencer og erfaringer
kan være med til at styrke ledelseskompetencen hos virksomheder og/eller deres ejere
Mentornetværket kan vejlede og bistå din virksomhed i udarbejdelse af forretningsplaner,
salgsplaner, generel sparring og mentorrådgivning inden for forandringsledelse,
projektstyring, ledelse i turn around, økonomisk ledelse, salgs- og eksportrådgivning,
finansiering, fusion og fission, køb/salg og generationsskifte.
Mentornetværket tilbyder sig professionelt bredt målt på brancher, bl.a. jern- og metal
industrien, håndværksfagene, vidensvirksomheder, handel, transport og logistik samt
økonomi og finans. (for yderligere betingelser og vilkår henvises til Kommissorium for
Jammerbugt Mentornetværk)
Mentornetværket består af 10 mentorer, som hver tilbyder sparring og vejledning inden for
deres kerneområder. Hver profil er i alle tilfælde suppleret med en solid ledererfaring samt
et særdeles grundigt lokalkendskab til nordjysk erhvervsliv i almindelighed samt unikt
kendskab til erhvervslivet i Jammerbugt Kommune i særdeleshed.

Profilbeskrivelser
Konsulent og bestyrelseskandidatur
Mere end 10 års erfaring som bestyrelsesmedlem i dansk erhvervsliv. Primært med fokus
på små og mellemstore ejerledede virksomheder. Arbejder i dag som bestyrelsesmedlem
og bestyrelsesformand, samt driver derudover virksomhedsudvikling med fokus på
eksekution, salgsfokusering og internationalisering.
Tidligere adm. direktør i større produktionsvirksomhed
12 års erfaring som adm. direktør i en større produktionsvirksomhed samt mere end 10 års
erfaring som fagdirektør, primært med viden om produktionsledelse, projektledelse,
personaleledelse samt bestyrelsesarbejde. Derudover viden om salg og markedsføring
med speciel erfaring på Tyskland, Sverige og Norge. Desuden medlem af DI region
Aalborg i en årrække.
Adm. direktør, konsulent samt aktivt bestyrelsesmedlem
16 års erfaring som medlem af forskellige koncerndirektioner. Aktivt bestyrelsesmedlem i
de seneste 12 år med bestyrelsesarbejde pt. både som bestyrelsesformand,
bestyrelsesnæstformand i forskellige virksomheder og institutioner.
Indehaver af konsulentvirksomhed der tilbyder ressourcer til løsning af forskellige
ledelsesmæssige opgaver.

Selvstændig konsulent samt tidl. Country Sales Manager
40 års erfaring som country sales manager med ansvar for to limafdelinger i Danmark og
koordinator for Sverige og Norge. Spidskompetencer er primært inden for salg og
markedsføring, sælgertræning, teambuilding, CRM marketing, præsentationer,
salgsmotivering samt bestyrelsesarbejde.
Selvstændig konsulent og aktivt bestyrelsesmedlem
Erfaren rådgiver inden for ledelse, økonomi, finansiering, turn around og omstrukturering,
fundraisning, herunder opstart af virksomhed og iværksætteri.
Stor praktisk erfaring, eksekvering, stærke evner til at kombinere teori og praksis og
vekselvirkningen mellem teori og praksis. Stor og bred faglighed, stort netværk til
erhvervsliv og erhvervsfora, stor erfaring i vejledning, undervisning og facilitering samt
diverse praktisk erfaring fra bestyrelsesarbejde på tværs af selskaber, brancher og
organisationer.
Stærk forretningsorienteret driftøkonom og strukturist for ”egenproduktion”,
herunder industri og byggeri
Stærk inden for økonomiområdet, drift optimeringer, opfølgning, bankmøder og
finansiering mv. Desuden flere års erfaring med ejerledersparring, organisering og
forretningsgange, erhvervsjura incl. personalejura, ERP system implementering samt
bestyrelsesarbejde/advisory board.
Kommunikationschef og foredragsholder
Partner og kommunikationschef i det datadrevne 'modern marketing' bureau, KONXION,
der er blandt pionererne i Danmark indenfor digital transformation, online marketing og
sociale medier. Mere end 15 års erfaring med strategi, kommunikation og marketing for en
række af landets største brands. Stor erfaring med iværksætteri og vækst, og har spillet en
central rolle i KONXIONs egen vækst fra lille nyopstartet tremands virksomhed til et af
landets største bureauer. Agerer desuden som foredragsholder og optræder i flere
advisory boards.
Selvstændig advokat og bestyrelsesmedlem

Mere end 15 års erfaring som juridisk rådgiver – heraf de sidste 12 år i advokatbranchen
og de seneste 4-5 år som selvstændig advokat.
Primære kompetencer er rådgivning af erhvervsvirksomheder – såvel etablerede som
iværksættere bl.a. i forbindelse med kapitalrejsning hos investorer.
Herforuden en årrække erfaring som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og
frivillige foreninger. Bred erfaring med forretnings- og strategiudvikling både som
bestyrelsesmedlem, som rådgiver og som selvstændig.

Selvstændig Rådgivende Ingeniør inden for Produktions- og Maskinteknik
Mange års erfaring fra ordreproducerende danske fremstillingsvirksomheder.
Projektledelse i forbindelse med udvikling, konstruktion, produktion og idriftsætning af
special maskiner som hovedområde.
Erfaring med prissætning, salg, service, dokumentation og CE-mærkning i henhold til

Maskindirektivet.
Ledelse af tværorganisatoriske samarbejder med mange interne og eksterne
interessenter, nationalt og internationalt.
Iværksættererfaring via egen overgang fra ansæt til selvstændig.
Erfaring med bestyrelsesarbejde i frivillige lokale og landsdækkende foreninger, samt
netværksdannelser og vedligeholdelse.
Igangsætter og ejendomshandler med 20 års detailerfaring
Erhvervsaktiv indenfor ejendomsudvikling og udlejning
Mere end 20 års erfaring indenfor detailhandel (slagter), samt udvikling og salg af
maskiner og udstyr i rustfrit stål til levnedsmiddelbranchen. Desuden mangeårig erfaring
inden for salg af maskiner til specielt det tyske marked og erfaring med import og salg af
maskiner fra bl.a. Tyskland. Erfaring med eksportfremstød og indkredsning af
kundeemner. Sprog: Tysk og engelsk på godt fagligt niveau.
En mentor med en grundlæggende positiv holdning og kompetencer, der koncentrerer sig
mere om at kunne yde udfarende assistance, frem for teoretiske analyser.
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