Novagraf A/S, Aalborg

Vores kompetencer ...
Kontaktinformation

www.masteronboard.dk

MasterOnBoard

Mangler din virksomhed
et bestyrelsesmedlem?

- samt: Henriette von Platen på +45 20 16 18 13

Fælles kompetenceniveau for alle medlemmer af netværket
❙ MMT - International anerkendt Executive MBA
❙ En uddannelse for fremtidens kompetente ledere, til at se forretning, teknologi
og organisation i en dynamisk helhed og blive i stand til at gå forrest i de nødvendige
organisatoriske forandringer for at udvikle danske virksomheder.
Bestyrelsesuddannelse
❙ Alle MoB’er har desuden gennemgået kvalificerende specialuddannelse i bestyrelsesarbejde udviklet af Dansk Industri.
Erfarne, aktive erhvervsledere
❙ Vi har prøvet det før
❙ Vi gør det nu i en række af Danmarks førende virksomheder
❙ Vi arbejder professionelt på højt niveau med mangeartede udfordringer.
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MasterOnBoard

Værdier

- er et netværk af erfarne erhvervsledere …
❙ Vi har en executive MBA fra Aalborg Universitet.
❙ Vi har gennemgået et bestyrelseskursus fra Dansk Industri.
❙ Vi er villige til gennem bestyrelsesarbejdet at arbejde for vækst.
ERHVERVSLEDERE
- i nuværende
lederpositioner
og med mindst
10 års relevant
erfaring.

HELHJERTET
OG ENGAGERET
- indsats
som bestyrelsesmedlem.

80970 MMT3000-folder.indd 2

Mission
PERSONLIGT
ANSVAR
- for udviklingen
af virksomheden
gennem
bestyrelsesarbejde.

STORT
NETVÆRK
- såvel personligt
som MasterOnBoard
netværk stilles
til rådighed.

MasterOnBoard vil gennem ledelsesfaglig
viden og erfaring styrke bestyrelsen i den
mindre eller mellemstore virksomhed.

VIDEREUDVIKLING
- af kompetencer gennem
netværk, træning og
virksomhedsrelateret
erfaring.

FORRETNINGSUDVIKLING
- bidrager med en både
praktisk og operativ
tilgangsvinkel til
udviklingsarbejdet.

Bestyrelsesmedlem Søren Ø. Sørensen,
Grundfos:
”Jeg er overbevist om, at MMT’ere kan
have en specifik og vigtig rolle som rådgiver,
sparringspartner og idégenerator for den
daglige ledelse i relevante virksomheder. Hvis
det så kan kombineres med et bestyrelsesmedlemskab er det rigtigt fint.”
Adm. direktør og hovedaktionær
Niels Christensen, Højer Møbler A/S
og Furnex A/S:
”Vi har gennem 3 år haft en MMT’er i vores
bestyrelse, det seneste år som bestyrelsesformand. Det har virkelig været udbytterigt og
forretningsmæssigt en god investering. Gennem sparring, med- og modspil har vi løftet
vores beslutningskompetencer om strategiske
udvikling af vores produktion/forsyningskæde,
som opkøb af konkurrerende virksomheder. Vi
kunne ikke have nået samme forretningsmæssige mål uden en MMT’er i bestyrelsen!”
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