
Bestyrelsesprofil:                           Bente Brink Jørck                                           

                                                                                                                                              

Erfaren ejerleder med kendskab til detailhandel B-t-B og B-t-C - fremstillingsvirksomheder – 

IT-virksomheder - Eksportvirksomheder 

 

Som ejerleder lavede jeg i 2020 et succesfuldt exit af Sorø Trælasthandel A/S, som min mand og jeg havde drevet 
sammen i knap 20 år, så jeg ved, hvad det betyder at have ’hånden på kogepladen’, og jeg ved, hvordan man klargør 
virksomheden til ejerskifte, bl.a. med skarpt fokus på digitalisering og lager optimering, der skaber den form for 
værdi, der er væsentlig i forbindelse med et evt. kommende ejer- eller generationsskifte. 

Derfor har jeg stort engagement i de familieejede og ejer-ledede SMV’er og de specielle rammer, der gælder i disse 
virksomheder. 

Strategiske kompetencer og fokus: 

 Jeg skaber værdi i bestyrelsen, gennem min forretningsforståelse, med et kommercielt mindset og min 
indsigt og erfaring fra såvel B-t-B, som B-t-C markeder 
 

 Jeg bidrager til strategiudvikling af virksomheden med fokus på øget indtjening gennem vækst eller gennem 
optimering. 
 

 Gennem mit arbejde som rådgiver i Early Warning har jeg, med succes, lavet turnarounds i flere 
virksomheder 
 

 Jeg er den form for generalist, der ser på hele virksomheden: forretningsudvikling, økonomi, processer, 
medarbejdere og øvrige interessenter 

Baggrund 

Min erhvervsbaggrund hviler på to ben: 

 Knap 20 år som ejerleder i Sorø Trælasthandel A/S med ansvar for IT, adm., økonomi og marketing 
 

 18 år i danske og internationale koncerner med lederansvar indenfor forretningsudvikling, marketing, R&D 
og eksport salgsansvar af fødevareemballager til det Europæiske marked. Detailhandel og Mejeri industri. 
 
 

Bestyrelsesuddannelse 

Board Assure bestyrelseskursus, Kbh. Nov. 2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 



Bestyrelses erfaring 

Sorø Byggecenter K/S                     Bestyrelsesmedlem   2004 –                                                        

Joerck A/S                                         Bestyrelsesmedlem   2020 – 

Leif O. Christiansen Aps                 Advisory Board           Jan. 2022 – 

EG Usergroup                                   Bestyrelsesformand   2016 – 2019                                                                  

                                                            Bestyrelsesmedlem   2014 - 2016             

Foreningen Niels Brocks Fond       Bestyrelsesmedlem   1984 – 1986 

 

Sorø Privatskole                               Bestyrelsesmedlem    2010 – 2013 

Zonta Vestsjælland                          Bestyrelsesmedlem    2022 - 

      

                     

Andet 

 

 Jeg er direktør i Joerck A/S, et firma som driver udlejning til private og erhverv (2020 -) 
 

 Min interesse for SMV’er ses også i mit arbejde, som frivillig rådgiver til kriseramte virksomheder, i Early 
Warning ordningen under Erhvervsstyrelsen (2020 -) 
 

 Min uddannelsesmæssige baggrund er: Akademiøkonom i Udenrigshandel (1985) og HD Afsætning CBS           
(1992) 
Engelsk og Tysk professionelt i både skrift og tale. 
 
 

 

Kontaktoplysninger 

Bente Brink Jørck, Trautnersvej 10, 4180 Sorø 

Mail: bbj@brinkjoerck.dk 

Mobil: 21764613 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


