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Topleder med 15+ års strategisk ledererfaring – Forretningsudvikling, HR, succession-planning, digital trans-
formation i praksis, turnaround, virksomhedsopbygning og bestyrelsesudvikling 
 
I bestyrelsen vil mit bidrag spænde fra forretningsudvikling/vækst til digital transformation, kulturudvikling, bestyrel-
sesudvikling, turnaround, succession planning, opbygning af virksomheder/organisationer, compliance samt hele HR-
paletten. Jeg motiveres af i fællesskab at sætte retning, levere resultater samt nytænke og udvikle forretningsområder. 
Mine vigtigste værdier er ordentlighed, ydmyghed og respekt. 
 
Spidskompetencer 

• Strategisk udvikling og co-creation • Bestyrelsesrådgivning og compliance 
• At operere i kompleksitet - feltet mellem poli-

tik/virksomhedsledelse/kundefokus 
• Kriseledelse og krisekommunikation 

• Digital transformation og innovation 
•  HR i praksis, succeion planning, ledelsesråd-

givning  
• Turnaround, forhandling og opbygning af virk-

somheder/organisationer. 
 

Jeg er uddannet cand.scient.pol fra 1993 og har solid erhvervserfaring - + 25 - fra både private og store politisk styre-
de organisationer/virksomheder og forener det strategiske med forretningsudvikling og er trænet i at navigere i kom-
pleksitet og i feltet mellem flere bundlinjer samt politik og administration i et kunde/medlemsperspektiv. I min nuvæ-
rende stilling er jeg udover at være ansvarlig for den strategiske udvikling af organisationen rådgiver og udvikler af 
bestyrelsen og funktionschef for et samlet virksomhedsområde, hvor jeg leder ledere på alle niveauer.  
 
Bestyrelseserfaring: Advisory Board, medlem, Center for Ledelse og bidrager til forretningsudvikling på ledelsesom-
rådet. 10+ års erfaring med bestyrelsesbetjening/rådgivning – både af politisk udpegede bestyrelser samt fonde.  
 
Karriere og relevant erhvervserfaring – overblik 
Årstal Virksomhed/organisation Stilling 
2009 - Dansk Sygeplejeråd Sidder i topledelsen med titlen HR-og sekretariatschef og 

har ansvar for den strategiske udvikling af organisationen 
og et samlet virksomhedsområde med flere funktioner og 
ledelse af ledere: 
Bestyrelsesbetjening/udvikling, økonomiansvarlig, digital 
Transformation, IT, Jura/compliance, HR, Intern Service 

2018 Center for Ledelse Medlem af Advisory Board 
2006-2009 Kostkompagniet Direktør/ejerleder 
2002-2006 DSB Afdelingschef for Kompetence, HR-afdelingschef 
1998-2002 Danmarks Forvaltningshøjskole Leder af enheden for strategisk kompetenceudvikling 
 
Relevant efteruddannelse 
Årstal Uddannelsessted Uddannelse 
2020 Humanuniverze Certificering i transformationel leadership 
2020 A&D Resources Certificering i Hogan Assesment 
2018 Digitaliseringsinstituttet Masterclass i digital transformation 
2016-17 CBS - executive High Performance leadership 
2016-17 Rhetorica Executive communication academy 
2015-16 CBS – center for virksomheds-

udvikling  
 

Ansvarlig for 2-årigt partnerskabsprojekt hvor DSR del-
tog i et forskningsprojekt om lederskab og transforma-
tiv læring i praksis 

2015 -16 Lederudviklingsforløb i samar-
bejde med CBS-executive  

Ansvarlig for i partnerskab med CBS-executive at ud-
vikle et målrettet lederudviklingsforløb for topledere i 
DSR med fokus på: – strategi, det personlige leder-
skab og service management 

2012 Bestyrelsesuddannelse Niels Brock 
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Adresse: Ordrup Jagtvej 19, 2920 Charlottenlund 
Mobil     : 28957474  
Mail:      : Uhrskov.christoffersen@gmail.com 
Født      : 12.03.1964 
Familie :Gift med Jens Christoffersen, rådgiver i Velux og har to voksne børn   
 
 


