
Min motivation er at bringe bestyrelse og virk-

somhed tættere på hinanden ved at bygge bro 

mellem den visionære bestyrelse og den operatio-

nelle virkelighed.  

 Jeg sikrer, at vi sætter jeres virksomheds forret-

ningsgrundlag, kunder og medarbejdere samt kom-

munikation og branding på agendaen i bestyrelses-

lokalet.  

 På den måde opnår I en tydelig markedsposition 

og skaber forretningsmæssige resultater gennem en 

synlig og operationel sammenhæng mellem strategi, 

kommunikation, vækstmål og handlingsplaner.  

Mit bidrag i bestyrelseslokalet
• højt aktivitetsniveau, stor involvering og ærlighed 

samt fokus på at skabe velunderbyggede beslut-

ningsgrundlag, der danner basis for konkrete 

handlinger. 

• mere end 25 års erfaring med strategi, økonomi, 

kommunikation, salg og ledelse. Heraf 17 år som 

selvstændig i egen virksomhed, som konsulent 

med speciale i kommunikation, markedsføring og 

bæredygtighed samt strategisk rådgivning. 

• en stærk analytisk og strategisk profil samt stor 

indsigt i kulturen i de ejerledede virksomheder. 

• opdateret knowhow fra løbende censorarbejde på 

landets universiteter

Strategiske kompetencer
Jeg har en række strategiske kompetencer, som jeg 

gerne vil byde ind med i bestyrelseslokalet for at 

udvikle og vækste den virksomhed, vi samarbejder 

omkring:

• strategiprocesser 

• forretningsudvikling

• marketing/branding/salg

• digitalisering herunder den digitale kunderejse

• bæredygtighed

Jeg har bragt mine strategiske kompetencer i spil 

hos virksomheder som bl.a. RIVAL, Venti, TH. LANGS 

HF & VUC, FRECON og Nonbye samt SILVAN, Sport-

Master og Plantorama. Hertil kommer bred erfaring 

med coaching af iværksættere.

Særligt kendskab til følgende brancher
• produktion

• IT

• konsulent

• undervisning

• detail

Jeg bevæger mig ubesværet mellem brancher og ser 

en stor styrke i at overføre viden på tværs af brancher 

og forskellige forretningsmodeller. 

Kontakt mig her
Navn: Jette Bjerrehus 

Tel: 4127 1990 

E-mail: bjerrehus@cogni2.dk 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jette-bjerre-

hus-2b1b884/

Lad os sammen skabe, styrke  
og udvikle jeres virksomhed

BESTYRELSESPROFIL

”Strategi skaber først 
værdi, når den bliver  
til handling.”


