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CBS Bestyrelsesuddannelserne / Programchef – Finans  

Den ny programchef skal kunne løfte det operationelle og kommercielle ansvar for vore 

finansielle bestyrelsesuddannelser. Aktiviteten omfatter årligt 40 undervisningsdage med 

deltagelse af 200 bestyrelsesmedlemmer og nøglepersoner fra finanssektoren. Såvel deltagerne 

som vort faculty af 60 professorer og erhvervsledere skal mødes af kvalitet og engagement på 

højeste niveau. 

Om CBS Bestyrelsesuddannelserne  

CBS Bestyrelsesuddannelsernes ambition er at være forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som 

fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på 

bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Vores deltagere bliver 

inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case-diskussioner om 

bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres 

kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber 

samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen. 

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført flere end 110 

bestyrelsesprogrammer, 700 undervisningsdage og 2000 case-sessioner med deltagelse af 4000 

bestyrelsesmedlemmer, direktører og erhvervsledere. I 2021 gennemføres 134 undervisningsdage 

med deltagelse af 900 bestyrelsesmedlemmer på 28 forskellige programmer. 

De finansielle bestyrelsesuddannelser omfatter: 

• Bestyrelsesarbejde i Bank & Realkreditinstitutter 

o 5 dages program, afholdes 2 gange om året 

• Bestyrelsesarbejde i Pension & Forsikringsselskaber 

o 5 dages program, afholdes 2 gange om året 

• Bestyrelsesarbejde i Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere 

o 3 dages program, afholdes 2 gange om året  

• Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder - Sustainable Finance og ESG 

o 2 dage, afholdes 2 gange om året (nyt) 

• Virksomhedsspecifikke bestyrelsesuddannelser og seminarer 

o 6-10 dage om året 

• Alumni Finans aktiviteter 

o 2-3 gange årligt inviterer tidligere deltagere ved de finansielle bestyrelsesuddannelser til 

2-4 timers sessions om aktuelle temaer  

 

Om stilling og person: ’Programchef – Finans’  

Vi forestiller os, at du er kandidat eller har en tilsvarende længere uddannelse samt flere års 

erhvervserfaring. Gerne fra den finansielle sektor eller inden uddannelse af topledere.  

Du får ansvar for, at vore finansielle bestyrelsesuddannelserne planlægges og gennemføres top 

professionelt og kommercielt relevant. Derudover har du i tæt samspil med programdirektøren for 

finansuddannelserne og teamet omkring CBS Bestyrelsesuddannelser medansvar for, at der hele 
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tiden er fokus på faglig og pædagogisk udvikling. Det er afgørende, at du har et højt energiniveau, 

er udadvendt og med et smittende humør og er motiveret af, at også de væsentlige detaljer får fuld 

opmærksomhed.  

Du kan arbejde selvstændigt, træffe beslutninger og få ting til at ske. Du ved, hvornår de skal søge 

råd og sparring, og du kan lide at være en del i et ambitiøst og hårdtarbejdende team. 

Vi holder til på CBS campus, Porcelænshaven 22 med Frederiksberg Have som nabo. 

Ansøgning og kontakt  

Spørgsmål / Ansøgning og CV til:   

 

Anette Clausen  

Chef for Onboarding 

ac@cbs-executive.dk 

tlf. 3013 8873 

Spørgsmål angående stillingen kan ligeledes rettes til 

Bente Overgaard  

Programdirektør  

beo@cbs-executive.dk  

tlf. 2338 5787 

Tom Jacobsgaard  

Direktør  

CBS Bestyrelsesuddannelserne  

tlf. 4053 0803 

Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

 

CBS Bestyrelsesuddannelserne er en del af CBS Executive Fonden og søstervirksomhed til 

Bestyrelsesforeningen, der har 70 af Danmarks toneangivende virksomheder, institutionelle 

investorer, erhvervsfonde og brancheorganisationer samt staten, regionerne og kommunerne 

som medlemmer. CBS Bestyrelsesuddannelserne er Danmarks ledende udbyder af 

bestyrelsesuddannelser med en alumne på flere end 4.000 bestyrelsesmedlemmer og 

erhvervsledere. 

cbsbestyrelsesuddannelserne.dk 

bestyrelsesforeningen.dk 

LinkedIn 
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