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To ambitiøse studerende søges til Center for Corporate 
Governance, Bestyrelsesforeningen og CBS 
Bestyrelsesuddannelser 
 

 

Vil du være med i udviklingen af Bestyrelsesforeningen og tage ansvar 
for den daglige ledelse af sekretariatets opgaver? Vi du være en del af 
teamet omkring CBS Bestyrelsesuddannelser, der uddanner toppen af 
dansk erhvervsliv i corporate governance og bestyrelsesarbejde? Så er 
der lige nu to ledige stillinger til ambitiøse studerende der ønsker at 
blive del af et fagligt udviklende, dynamisk og ambitiøst miljø omkring 
Bestyrelsesforeningen og Center for Corporate Governance på CBS. 
 
Bestyrelsesforeningen (www.bestyrelsesforeningen.dk) blev etableret 
i 2013 og har til formål at arbejde for en opkvalificering af 
bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer 
og institutioner. Dette opnås ved at arrangere faglige møder, 
seminarer og konferencer samt at udvikle og vedligeholde et virtuelt 
informations-, debat- og ressourcenetværk. Med det formål at 
formidle faglige synspunkter om god selskabsledelse, 
kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelser; samt være en 
aktiv deltager i nationalt og internationalt samarbejde. Foreningen har 
i dag 460 medlemmer og afholder 9 årlige møder og konferencer.  
 
De primære arbejdsopgaver er: 
 

 Executive Assistent for Bestyrelsesforeningens direktør 

 Program Manager opgaver på Board Leadership Masterclass og 
CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen 

 Administrative opgaver i forhold til foreningens medlemmer. 

 Bogføring  
 Udvikling og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside og 

sociale netværk som LinkedIn og Twitter  

 Planlægning og koordinering af konferencer og møder 
 

Udover ovenstående opgaver, er der også mulighed for at arbejde 
med mere analytiske og forskning relaterede opgaver inden for 
Corporate Governance og Board Leadership for foreningen såvel som 
for Center for Corporate Governance (www.cbs.dk/center-corporate-
governance) 
 
 

http://www.bestyrelsesforeningen.dk/
http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-international-economics-and-management/center-corporate-governance
http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-international-economics-and-management/center-corporate-governance


 

 

Bestyrelsesforeningen har kontor på Center for Corporate Governance 
på CBS. 
 
 
Om dig:  
Du er udadvendt, velorganiseret og ansvarsbevidst og interesserer dig 
for samfundsforhold og dansk erhvervsliv. Du læser sandsynligvis en 
uddannelse indenfor økonomi, marketing eller kommunikation. 
 
Du kan lide at arbejde selvstændigt såvel som i teams. Du skal kunne 
tage initiativ i forhold til egne arbejdsopgaver, samt være fleksibel i 
forhold til arbejdstid.  
 
Du skal være fortrolig med MS Office-pakken, særligt Excel samt have 
indsigt i sociale medier, hjemmeside koncepter mv. Vi oplærer dig i 
Directors Desk, som er det bestyrelsesværkstøj mange af de større 
virksomheder bruger. 
 
Ansættelsesvilkår  
Arbejdstiden forventes at være på omkring 15 timer ugentligt, med 
mulighed for tilpasning specielt i eksamensperioder. Lønnen følger 
den gældende overenskomst for studentermedhjælpere. 
 
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.   
 
Send venligst ansøgning, CV og karakterudskrift senest 13. juli 2015 til 
ccg.int@cbs.dk   
 
For yderligere information om de to ledige stillineger kan Helene 
Skovhøj Henriksen kontaktes på hsh@bestyrelsesforeningen.dk.  
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