Bestyrelsesprofil
Ghita Wolf Andreasen
2830 Virum. Tlf. 45 2460 7501
ga.andreasen@gmail.com
Født 1968, gift og har tre i alderen 19-25 år.
Bestyrelsesuddannelse:
Uddannelse:
Nuværende job:
Bestyrelseserfaring:

CBS Executive SMV bestyrelsesuddannelse 2014
Int. civiløkonom, HD-afsætning og MBA, UK
Direktør for Engineer the Future
To nuværende (bestyrelsesmedlem og næstformand) og
tre tidligere bestyrelsesposter.

R&D finansiering og strategiske partnerskaber som skaber værdi og resultater
Jeg har stærk ledelseserfaring fra både det private, non-profit og det offentlige, har som CEO og bundlinjeansvarlig
refereret til både politiske og professionelle bestyrelser, har arbejdet tæt og tværfagligt sammen med både forskere,
virksomheder, politikere og embedsfolk på toplederniveau såvel som medarbejderniveau.
Min erfaring strækker sig fra LEGO og Walt Disney Co. indenfor marketing og produktudvikling, otte år i Bruxelles med
fokus på virksomheders R&D finansiering, CAPNOVA investeringsselskab og de seneste 5 år som direktør for
Engineer the Future med udvikling af strategiske partnerskaber samt markant øgning af indtægter og fondsmidler. I
min nuværende stilling er målet at få flere NAT/TEK uddannede til dansk erhvervsliv.
En gennemgående tråd har været at etablere, udvikle og revitalisere organisationer, hvor strategi- og
forretningsudvikling, finansiering, strategiske partnerskaber samt eksekvering af aktiviteter har skabt værdi og
resultater – oftest med et link til NAT/TEK.
I bestyrelsesarbejdet bidrager jeg særligt med
- Stor erfaring indenfor R&D projektfinansiering fra nationale og europæiske støtteprogrammer
- Investeringserfaring fra mit arbejde i CAPNOVA investeringsselskab og en nuværende næstformandspost i
Spring Nordic Capital.
- Sparring i strategi og forretningsudvikling med udgangspunkt i mange års ledelseserfaring med
bundlinjeansvar.
- Opbygning af strategiske partnerskaber og bringer mit netværk i spil.
Med mig som bestyrelsesmedlem får I en ressourcestærk, udviklingsorienteret og engageret holdspiller, der forstår at
omsætte ideer til strategi og resultater. Mine omgivelser beskriver mig som en stærk kommunikator som lytter,
udfordrer og bringer energi ind i rummet. Jeg har international erfaring og - forståelse fra mit arbejde hos
internationale virksomheder og fra Bruxelles.
Jeg ønsker at arbejde i en bestyrelse, hvor virksomheden eller organisationen står overfor en konkret
udviklingsopgave (gerne R&D), som kræver strategisk udvikling, finansiering og/eller etablering af strategiske
samarbejder, for at skabe mere værdi og vækst.
Nuværende bestyrelsesposter:
2022Hans Knudsen Instituttet: Socialøkonomisk virksomhed.
2018Spring Nordic Capital: Investeringsselskab. Investerer i innovative vækstvirksomheder. Næstformand
fra 2022.
2018-2021
CAT-Fonden: Forskerpark og Center for forsknings-og erhvervssamarbejde.
2013-2014
Interactive Denmark. Foreningen understøtter og udvikler spilbranchen og beslægtede kreative,
digitale forretningsområder
2009-2011
ERRIN, European Regions Research and Innovation. Europæisk interesseorganisation for
projektpartnerskaber og -finansiering.
Advisory Boards:
2013-2015
DTU Energikonvertering hos institutdirektør Søren Linderoth

