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Vagtskifte i søfartens top
Danske Commodities A/S har
ansat Mataza Golzari som
Key Account Manager. Mataza
Golzari har tidligere arbejdet
som Project Manager for en
investeringsvirksomhed med
base i Hamburg.

Af Erik Svarre

K

vinder gør sig i stigende grad gældende i det blå Danmarks øverste
top, hvor Anne H. Steffensen netop er
tiltrådt som adm. direktør i Danmarks
Rederiforening. Og nu overtager en
kvinde roret for et af søfartens ﬂagskibe på udviklingsfronten.
Det er det nationale, maritime center MARCOD (Maritimt Center for
Optimering og Drift), der arbejder for
at udvikle den danske maritime branche med fokus på grøn miljøteknologi
til skibsfart. Her er Christine Lund, 46
år, netop udnævnt til ny direktør og afløser Niels Christensen, som fremover
vil hellige sig jobbet som direktør i Erhvervshus Nord. Vagtskiftet sker med
virkning fra den 1. december 2013 .
Christine Lund kommer fra et job
som konsulent og projektleder i MARCOD – et job hun har bestridt siden
centrets etablering i 2011. Hun har
tidligere været 21 år hos MAN Diesel
og Turbo, senest som kommunikationschef.
“Vi takker Niels Christensen for at
have løbet MARCOD godt i gang og det
arbejde, der er foretaget indtil nu,” lyder det fra bestyrelsesformand i MARCOD Poul Knudsgaard.
Ifølge ham får MARCOD med Christine Lund på direktørposten en ny og
visionær direktør, som kender det maritime miljø og dets aktører, er samarbejdsorienteret og en dygtig formidler.

ner. Christian Steen Larsen
kommer fra en stilling som
senior vice president i Mercuri
Urval A/S, hvor han de seneste
år har arbejdet med udvikling
af Mercuri Urvals internationale forretning, ligesom han i
en årrække har været chef for
privat sektor teamet i København. Christian Steen Larsen
har en baggrund fra managementkonsulentbranchen og
ledende stillinger inden for
salg og service. Han har en HD
i afsætning fra CBS suppleret
med Executive programmer på
Insead og London Business
School.
Lise Tarnow

Nordsjællands Hospital har
udpeget professor, dr.med.
Lise Tarnow som ny forskningschef. Lise Tarnow er
dr.med. fra Københavns Universitet, og hun kommer til
Nordsjælland Hospital fra en
stilling som leder af en forskningsenhed på Steno Diabetes Center. Lise Tarnow vil
samtidig med sin stilling som
forskningschef fungere som
adjungeret deltidsprofessor

Philip Dam
Lind

“Hun har de helt rette forudsætninger
for at skabe resultater i MARCOD i de
kommende år og føre MARCOD videre
ind i centrets næste og spændende
fase,” lyder det fra Poul Knudsgaard.
Danmark er internationalt anerkendt for at arbejde med grønne løsninger inden for mange områder – og
det skal ifølge Christine Lunde også
udnyttes med hensyn til skibsfart.
”Den skærpede miljølovning til
skibsfarten giver nye forretningsmuligheder for udstyrsproducenter og
maritime servicevirksomheder og det
vil vi gerne være facilitator for,” påpeger den nye kvindelige direktør for
MARCOD .

ved Aarhus Universitet. Lise
Tarnow bliver fagligt ansvarlig for hospitalets målrettede
strategiske satsning på opbygning af stærke kliniske forskningsmiljøer og etablering af
klinisk forskning i de hyppigst
forekommende patientforløb
på hospitalet. Lise Tarnow
er 50 år. Hun blev cand.med.
fra Københavns Universitet i
1990 og dr.med. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet, i
2001.
Henrik Højsgaard er ansat
som CEO for Profﬁce. Han
kommer fra en stilling som
CEO for Postnord Logistics.
Henrik Højsgaard er uddannet
ved Niels Brock Handelshøjskole i København. Han har en
lang international karriere,
bl.a. som skibsmægler i Oslo,
London og Hong Kong. Han
har endvidere været adm. direktør for Keolis Nordic AB
og har haft forskellige lederstillinger i Sverige og Danmark inden for transport -og
logistiksektoren,
herunder
som adm. direktør for TNT
International Express AB i
Sverige. Henrik Højsgaard tiltræder som CEO for Profﬁce i
løbet af første kvartal af 2014.
Han efterfølger Lars Kry, som
fratræder sin stilling i forbindelse med Henrik Højsgaards
tiltrædelse.

MARCOD er organiseret som en fond
med støtte fra Fornyelsesfonden og
Vækstforum Nordjylland med formålet
at fungere som driver for vækst for det
maritime Danmark med særligt fokus
på udviklingen af nye grønne miljøteknologier.
”Ud over at støtte op omkring virksomhederne i de maritime miljøer i de
danske havne, har vi en vigtig rolle i
at etablere teknologiprojekter i samarbejde med kunder, udstyrsproducenter
og forskningsinstitutioner med henblik
på at skabe vækst i det maritime erhvervsliv, lyder udmeldingen fra Christine Lunde.

Jens Rasmus
Jensen

Jens Rasmus Jensen, 55 år,
er ansat som projektleder hos
entreprenørﬁrmaet Dansk
Boligbyg a/s i Roskilde afdelingen. Han er udlært tømrer
og bygningskonstruktør, og
har tidligere arbejdet som
byggeleder hos Dansk Boligbyg a/s i Roskilde. Jens Rasmus Jensen har som bygge- og
projektleder været med til at
bygge og renovere mange typer af byggerier i totalentreprise.
Jasper Jansen

Netcompany A/S har ansat
Philip Dam Lind som Master.
Philip Dam Lind skal varetage
opgaver inden for Business
Intelligence i Netcompanys
konsulentforretning. Philip
Dam Lind er uddannet civilingeniør og har igennem de
sidste 14 år arbejdet inden for
information management og
softwareudvikling.
Dan Vi Ngyuen

ersv@borsen.dk

været Chefkonsulent med
et stærkt fokus på it- og Life
Science-sektorerne. Jasper
Jansen har derudover en baggrund fra ledende stillinger i
it-branchen og er uddannet i
ﬁnanssektoren. Derudover er
Rikke Andersen ansat som
Researcher. Rikke Andersen
kommer fra en stilling som
Research Associate i IS A/S
og er uddannet cand. merc.
fra CBS.

Netcompany A/S har ansat
Dan Vi Nguyen som Consultant. Dan Vi Ngyuen skal
varetage opgaver inden for
udvikling og implementering
af it-løsninger. Dan Vi Ngyuen
har nyuddannet civilingeniør
i robotteknologi fra Syddansk
Universitet i Odense.
Danske Commodities A/S
har ansat Britta Lippmann
som German Legal Counsel.
Hun kommer fra en stilling hos
Advokatﬁrma Brock Müller
Ziegenbein, hvor hun beskæftigede sig med rådgivning af

danske klienter om fast ejendom og selskabsret. Som German Legal Counsel skal Britta
Lippmann være med til at sikre
det høje service- og kvalitetsniveau i DCLegal.

NAVNE
Keld Sørensen

Brunata international a/s har
efter sin seneste generalforsamling i virksomheden valgt
en række nye medlemmer til
bestyrelsen: Nyvalgt er Keld
Sørensen, 56 år, koncerndirektør med direkte ansvar for
Finans, it, M&A, indkøb og
facilities i Cowi Holding A/S.
Fei Chen, 49 år, Innovation
Platform Director i Grundfos Holding A/S. Fei Chen er
kemiingeniør (ph.d.) og har
15 års international ledelseserfaring fra bl.a. Grundfos, Coloplast, Novozymes
og Foss Analytical. Michael
Brock, 59 år, civilingeniør fra
DTU (M.Sc.), beklæder i dag
en række bestyrelsesposter i
clean- og medtech virksomheder og er samtidig selvstændig
virksomhedsrådgiver. Han har
tidligere været direktør i bl.a.
Brüel & Kjær og adm. dir. i GN
Otometrics A/S og BK Medical A/S. Øvrige medlemmer
af bestyrelsen er: Formand
siden 2007 og hovedaktionær
i Brunata siden 1990, Jens
Peter Fischer Hansen, 77 år.
Næstformand og aktionær i
Brunata, Eva Fischer Hansen, 50 år. Medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer Heinrich Nykjær Nielsen og Tino
Jeppesen.

Velkomstreception for Thea Larsen
fredag d. 1. november 2013 kl. 14.30-16.30
Ny administrerende direktør til
Dansk Gasteknisk Center a/s
Ann-Dorthea (Thea) Larsen tiltrådte den 1. oktober
2013 som ny administrerende direktør og erstatter
Peter I. Hinstrup som led i et planlagt generationsskifte. Peter I. Hinstrup er fortsat tilknyttet DGC som
konsulent indtil udgangen af september 2014.
Thea Larsen, der er 48 år og civ.ing., har de seneste
10 år været adm. direktør for Rovsing Dynamics.
Siden 2009 har Thea været medlem af bestyrelsen for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets energiteknologiske udviklingsprogram EUDP.

I forbindelse med at Executive
Search ﬁrmaet Backerskeie
AS har åbnet kontor i København er Jasper Jansen, 50 år,
indtrådt som partner. Jasper
Jansen har en solid erfaring
fra Mercuri Urval A/S, hvor
han de seneste seks år har

Thea vil med sin store erfaring fra den nationale og internationale scene
være den rette til at drive og udvikle Dansk Gasteknisk Center a/s, ikke
mindst med henblik på at styrke gassystemets rolle i den grønne omstilling.
Dr. Neergaards Vej 5B, 2970 Hørsholm
www.dgc.dk

