
Nuværende stilling (beskriv kort din nuværende stilling, og hvilke resultater du har skabt) 

Giv venligst en kort beskrivelse af, hvad du kan tilføre en bestyrelse

Tak for din interesse i at blive en del af Women on Board

For at få det fulde billede af dig samt dine kompetencer og erfa-
ring ift. bestyrelsesarbejde, beder vi dig udfylde dette skema.

Din samlede ansøgning vil blive forelagt Women on Boards 
advisory board, som vurderer alle ansøgninger med henblik på 
evt. optagelse i databasen.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller Women on 
Board, er du velkommen til at kontakte os på  
womenonboard@di.dk.

Sådan gør du:

1. Udfyld skemaet med oplysninger om bestyrelses-
arbejde

2. Find CV, profilfoto og evt. organisationsdiagram, 
der angiver hvor du er placeret i virksomheden

3. Upload det hele til di.dk sammen med din kon-
taktinformation. Når du kan læse ”Tak for din 
ansøgning”, har vi modtaget din ansøgning.

Tip! Husk at klikke ”Gem”, når du er færdig med 
at udfylde skemaet. Hvis du holder en pause fra at 
udfylde skemaet, bør du også klikke ”gem”, så du 
ikke mister dine indtastninger.

Fulde navn

Fødselsår

Titel og stillingsniveau 

Virksomhed

Uddannelse

Telefonnummer

E-mail

LinkedIn-profil



Kompetencer (mulighed for flere valg)

Bestyrelseserfaring
Branding
Digitalisering
Finansiel indsigt
Fusionserfaring
Profit and loss
HR og organisation
Innovationsviden og -erfaring
International og global erfaring
Juridisk indsigt
Konkurrentindsigt
Markedsindsigt
Operationel erfaring
Personaleledelse
Politiske og lovgivningsmæssige forhold
Risk Management
Salg og marketing
Strategi og forretning
Talent management
Turnaround erfaring
Økonomi og regnskab

Andre kompetencer



Brancheerfaring (mulighed for flere valg)

Administration og HR
Bil
Bioteknologi
Byggeri
Design
Digital
Energi
Finans
Fødevarer
Handel
IT og teleindustri
Metal- og maskinindustri
Miljø
Pharma og medico
Rådgivning
Service (rengøring, pleje mv.)
Transport og logistik
Træ – og møbelindustri
Turisme

Anden brancheerfaring

Strategisk og forretningsmæssigt ansvar (overordnet) – herunder også omsætning

Strategisk og forretningsmæssigt ansvar (konkret dagligt)



Ledelseserfaring i nuværende stilling – Beskriv herunder antal medarbejdere, udvalgte ledelsesopgaver, erfaringer med 
større organisatoriske tiltag m.m. 

Bestyrelseserfaring i A/S- og eller Aps-virksomheder – Angiv hvilke bestyrelser du er eller har været medlem af samt 
medlemsform og årstal

Bestyrelsesanciennitet (’Angiv antal år med bestyrelsesarbejde)

Antal bestyrelsesposter

Hvad har du gjort for at komme i betragtning til en bestyrelsespost? 

Bestyrelseserfaring fra foreninger, institutioner og organisationer – Angiv hvilke bestyrelser du er eller har været medlem 
af samt medlemsform og årstal 



Bestyrelsesanciennitet fra foreninger, institutioner og organisationer  
(Angiv antal år med bestyrelsesarbejde i foreninger mv.?

Erfaring fra foreningsarbejde (Angiv antal år med foreningsarbejde)

International erfaring – Beskriv hvilke stillinger og opgaver du har/har haft med internationalt ansvar  

Nyere leder- og efteruddannelser

Anbefalet af 

Har du tidligere ansøgt om optagelse i Women on Board?

Ja  / Nej  
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