Executive Bestyrelsesuddannelse
Bestyrelsesarbejde og bestyrelsesansvar stiller krav til din viden og kompetencer. Det er et professionelt arbejde, hvor du
kommer tæt på virksomheden, dens mål og strategier.
Med en målrettet bestyrelsesuddannelse får du viden og værktøjer til at blive et effektivt og kompetent bestyrelsesmedlem.
Uddannelsen henvender sig til direktører, erfarne ledere og bestyrelsesmedlemmer i mindre og mellemstore virksomheder.

MED UDDANNELSEN FÅR DU:


Overblik over din rolle, opgaver og juridiske ansvar i bestyrelseslokalet



Værktøjer til at udfordre virksomhedens formål, vision og forretningsmodel



Værktøjer i risiko- og revisionsarbejde



Viden om årshjul, forretningsplaner, køb og salg af virksomheder, cyber crime,
værdiansættelse, transformationer etc.



Samarbejdet imellem bestyrelse og direktion



Kendskab til bestyrelsesrekruttering, bestyrelsessammensætning og samspillet i bestyrelsen



Hands-on viden fra kapitalfonde, topledere, børsnoterede virksomheder & SMV segmentet



1:1 møde med en headhunter omkring bestyrelses CV og guidelines



Bestyrelsesnetværk samt invitation til deltagelse i løbende webinarer med relevante
bestyrelsesemner

Uddannelsen er ledet af førende erhvervsledere og
bestyrelsesprofiler fra dansk erhvervsliv, hvor ansvar,
strategi, jura og økonomi er omdrejningspunktet for
du bliver klædt på til bestyrelseslokalet.
Undervisningen vil være et mix af foredrag,
diskussioner, gruppearbejde, ekspertindlæg og en
række cases. Undervisningen strækker sig over 5 dage.

PRIS: kr. 38.500,Inkl. bøger og materialer. Ekskl. moms.

Program
oversigt

JURA






Juridisk ansvar
Selskabsloven
Formalia
Vedtægter
Cases

FINANS
Uddannelsen er skræddersyet
med fokus på at ruste dig til
de kommende udfordringer
i bestyrelsesarbejdet. Vi
underviser i de vigtigste
områder og udfordringer, du
møder i bestyrelsesposten
og altid med relaterbare og
konkrete cases.








Økonomi/regnskab
Risikostyring
Revision
Likviditet
Kapitalberedskab
Cases

BESTYRELSESRAMMER





Rolle
Ansvar
Kontrakter
Cases

AKTUELLE TEMAER






Diversitet
Bæredygtighed
Digitalisering
Cybersikkerhed
Cases







STRATEGI







Køb og salg af virksomheder
Værdiansættelse
Selskabstyper
Kapitalfonde
Cases

BESTYRELSEN

Ejerstrategi
Vedtægter
Forretningsmodeller
Forretningsplaner
Livscyklus
Cases

UDVIKLING






ØKONOMI

Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesrekruttering
Bestyrelsessammensætning
Kompetencer i bestyrelsen/
direktionen
 Cases





B+FORUM

Værdiskabelse
Årshjul
Processer
Struktur
Cases






3 årlige webinarer
1:1 bestyrelses CV
Bestyrelses CV database
Bøger

MEDLEMSKAB AF
EXECUTIVE B+FORUM
Efter endt uddannelse får du adgang til B+Forum, der
løbende afholder relevante webinarer med fokus på
bestyrelsesledelse samt adgang til rådgivning af dit
bestyrelses CV.
Du får en unik mulighed for at netværke med andre
bestyrelsesmedlemmer, og stille direkte spørgsmål til
netværket som kan byde ind med input.
Et unikt og eksklusivt netværk for de, der har deltaget
på bestyrelsesuddannelsen.

Jeg tilmeldte mig Executive Board Education for at skærpe mine værktøjer
i forhold til arbejdet i bestyrelseslokalet. Forløbet har til fulde levet op
til mine forventninger. I et komprimeret forløb har vi været gennem de
primære elementer i bestyrelsesarbejdet såsom roller, samarbejde, jura,
strategi for blot at nævne nogle få. Forløbet har været en god blanding
af teori og praktiske cases med indlæg fra henholdsvis Birn+Partners og
udefrakommendeinspirende indlægsholdere.
Jesper Boel Gregersen
Vice President, Fertin

B+Forum kommunikerer og vidensdeler via LinkedIn
profilen: Birn+Partners Executive Board Forum

Undervisere

*

Du vil blive undervist, inspireret og udfordret
af håndplukkede, førende erhvervsledere
med praktisk erfaring i det værdiskabende
bestyrelsesarbejde. Undervisningen er
tilrettelagt og tilpasset ud fra praktiske
forhold i bestyrelser på tværs af nationalitet,
ejerstruktur og størrelse. Underviserne er nøje
udvalgte til hvert uddannelsesprogram, der
konstant opdateres med den nyeste viden
indenfor bestyrelsesledelse.

Morten Hansen

Niels Duedahl

Sanna Suvanto-Havsaae

CEO MT Højgaard

CEO Norlys

Prof. Best. Medlem

Peter A. Poulsen

Helle Kaspersen

Helle Ø. Kristiansen

CEO Blue Equity

prof. best. medlem

CEO Danske Commodities

Jimmi Mortensen

Jais Valeur

Anne Sofie Hermansen

CEO Actona

CEO Danish Crown

prof. best. medlem

Lars Almskou Ohmeyer

Claus Berner Nielsen

Kjeld Ostenfeldt Mathiesen

Partner og regionschef PwC

M&A Corporate, Partner og
Board Member, Bech-Bruun

Prof. Best. Medlem

*Ændringer kan forekomme.

Om Birn+Partners
Birn+Partners er et internationalt konsulenthus med egne datterselskaber og 12 kontorer i 8 lande. Vi er 60
ansatte heraf 40 konsulenter med lederuddannelse på MBA og bestyrelsesniveau. Vi har stor erfaring indenfor
Executive Search af top- og mellemledere, organisationsrådgivning og lederudvikling.
Dagligt rådgiver vi erhvervslivets topleder og har stor fokus på tendenser i marked og brancher, hvilket giver os
det nødvendige fundament for at kunne bidrage til udvikling af virksomheder og personer.
En forandringsorienteret og grundig tilgang til erhvervslivet, er vores motivation for at skabe en professionel
bestyrelsesuddannelse. En uddannelse, hvor du ser vigtigheden i at være det sidste strategiske beslutningsled.
Vores mål er at gøre dig til et effektivt og kompetent bestyrelsesmedlem egnet til de kommende udfordringer i
bestyrelseslokalet.

Ønsker du at tilmelde dig eller har spørgsmål?
Så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Telefon: 30 14 42 24
Email:

Info@birn-partners.com

Executive Board Education fra Birn+Partners er
en direkte anvendelig komprimeret uddannelse
i bestyrelsesarbejde. De mange kompetente
indlægsholdere var med deres brede baggrund og
erfaring i den grad med til at gøre kurset spændende
og lærerigt. Vi kom godt omkring, hvad der er vigtigt i
forhold til at få en aktiv og værdiskabende bestyrelse,
herunder hvilke roller og ansvar de involverede parter
har. Jeg føler mig i den grad klædt godt på til at kaste
mig ud i professionelt bestyrelsesarbejde.
Stine Rasmussen
Afdelingsleder, Siemens Gamesa Renewable Energy

Mere end 200 ledere og direktører har gennemført
vores bestyrelsesuddannelse med succes.

Praktisk information
26.- 27. oktober, 7. - 8. november og 16. november 2022

Dato:

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 09.00 – 17.00
D. 26. oktober er der middag og netværk på hotellet fra 18.00 – 20.00

Lokation:

Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 27, 7080 Børkop
Overnatning: Har du brug for hjælp mht. overnatningsmuligheder,
så kontakt os direkte på tlf. 3014 4224

Tilmeldning
sker til:

Gode lærrige dage om arbejdet i
bestyrelseslokalet, krydret med dygtige
og erfarne eksterne indlægsholdere. Et
godt forløb og netværksmulighed som
jeg varmt kan anbefale for kommende
bestyrelsesmedlemmer.						
						

Frank Ludvigsen

Salgsdirektør, Jansson Gruppen A/S

Info@birn-partners.com

Spørgsmål rettes til:
Mikkel F. Birn, CEO

Helle Sofie Kaspersen, Program Director

Rådgiver til kapitalfonde, bestyrelser
og direktioner på executive search og
consulting

Underviser og facilitator til board services

Telefon: 22 88 16 61
Email:

mfb@birn-partners.com

Telefon: 20 30 82 88
Email:

hsk@birn-partners.com

