
Bestyrelsesprofil   
Helle Bjerre 

Mail:   Helle@people-balance.dk 
Telefon : +45 30385220 
Født :  19.12.67 
Privat :  Samboende, to børn, 12 og 19 år. 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bjerrehelle/ 
 
 
Strategi, forretningsudvikling, post merger integration og bæredygtighed 
Vil I gerne have bæredygtighed på dagsordenen i bestyrelseslokalet og integrere det i jeres virksomhed, 
eller står i over for opkøb af en eller flere virksomheder, hvor integration og opnåelse af synergieffekter 
er vigtigt, eller måske begge dele, så kan jeg være det rigtigt match til jeres bestyrelse.  
 
30+ års international erfaring indenfor flere sektorer CEO / SVP / VP / Director. Udover det samlede 
ledelsesansvar og ansvaret for integration af flere mindre virksomheder, har jeg igennem årene haft 
ansvar for stort set alle funktionsområder fra salg og marketing til HR, IT, CSR/bæredygtighed og 
kommunikation samt de senere år også international finansiering med fokus på FNs 17 verdensmål.  
 
Jeg beskrives i øvrigt, som vedholdende, resultatorienteret og lige ud af landevejen. En behagelig 
person med fokus på mennesker og eksekvering. 
 
Bidrag i bestyrelsen 
Jeg vil I høj grad have fokus på at sikre, at der en mening (purpose) og en retning (vision) for 
virksomheden. Jeg vil udfordre rammerne og bidrage til at spotte muligheder der gør virksomheden 
relevant på den lange bane. Dernæst, naturligvis bidrage til at der bliver lagt en strategi, som sikrer at 
der rent faktisk arbejdes indenfor de rammer og i den retning som der er skabt enighed omkring. Her 
vil jeg lægge vægt på inddragelse af kultur, værdier, adfærd og motivation som vigtige elementer i at 
kunne skabe de ønskede resultater.  ”Culture eats strategy for breakfast” – som det siges, så det skal 
man ikke tage for let på.  Derudover er jeg på sin vis en “all in one” der kan bidrage på de fleste 
områder, som det fremgår af min profil.  
 
Som særlig kompetence indenfor min internationale erfaring, taler jeg spansk, og har mange års 
erfaring med at arbejde i Spanien og de latinamerikanske lande, ikke noget jeg nødvendigvis forventer 
at kunne sætte i spil, men dog værd at nævne.  
 
Karriere: Bestyrelseserfaring: 
2020-       Owner, People-balance 
2017-20 – Vice President, Latin America, IFU 
2015-16 – CEO - G&O Maritime Group 
2002-14 – SVP/VP/Director – Nordic Tankers/Clipper G. 
1999-02 – Program Director – Copenhagen Airport 
1998-99 – Product Manager – Kilroy Travels 
1096-97 – Backpacking around the world 
1987-96 – Sales Manager/Trainee – A.P. Møller/Maersk  

2017 - Coexca S.A., Talca, Chile - Board member 
2017 - Dynatest South America ApS - Board member 
2016-17 Efact, Lima, Peru - Board member 
2014-15 Atlas Incinerators A/S - Board member 
2013-14 Herning Shipping A/S - Board member 
2010-14 Danish Shipowners’ Ass. - PR and CSR comm. 
2007-09 PetroClipper. Argentina - Board member 

 
Fritid: 
Udover at bruge tid på dejlige stunder med familie og venner, studerer jeg funktionel medicin og 
interesserer mig for sundhed og mad i bred forstand. Jeg står gerne på ski, sejler, løber, dyrker yoga, 
vandrer og læser når jeg kan finde tid til det.   
 


