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ONLINE BESTYRELSESNETVÆRK
Få mulighed for at søge efter nye bestyrelseskollegaer og se ledige
bestyrelsesposter, helt gratis.
BOARD PEOPLE™ giver dig adgang til mere end 14.000 professionelle
bestyrelsesmedlemmer.
Du har samtidig mulighed for at registrere dig som bestyrelsesmedlem
og blive synlig i Danmarks største online netværk for
bestyrelsesmedlemmer.
Er der behov for diversitet i bestyrelsen, kan der let nås ud til
et stort udvalg af kvinder, yngre, internationale, digitale, samt
forretningsorienterede bestyrelsesmedlemmer.
Opret din bestyrelsesprofil i dag, og kom hurtigt og let i gang med at
booste din bestyrelseskarriere.

Anbefalet eksklusivt af

PEOPLE

Partneraftale med

MEDLEMSFORDELE
BOARD PEOPLE™ tilbyder en lang række fordele til det ambitiøse og
engagerede bestyrelsesmedlem.

DIN PROFIL
Med din egen profil på BOARD PEOPLE, kan
du synliggøre dig selv i Danmarks største
online univers for bestyrelsesmedlemmer.
Ved at fremhæve dine ressourcer og
kompetencer i bestyrelsessammenhænge,
får du mulighed for at skabe dit eget
personlige brand som bestyrelsesmedlem.

Niels Arnold Lund

Bestyrelser

Fokus på udvikling af bestyrelser og
bestyrelsesmedlemmer, således der skabes grundlag for
forretningsmæssig udvikling af virksomhederne i tæt
samarbejde med direktionen og den daglige ledelse.

Opret forbindelse til Niels Arnold Lund
Send e-mail til Niels Arnold Lund

Vis alle
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Find dine bestyrelseskollegaer og hent inspiration til dit eget arbejde i bestyrelsen.
Vælg søgekriterier

BESTYRELSESPROFILER
Udvid dit netværk og kom i kontakt med
spændende bestyrelsesprofiler. Her kan
du søge efter profiler med specifikke
kompetencer, samt blive fundet og kontaktet.
Nulstil søgning

Søg proﬁler

INSPIRATION
På inspirationssiden har du adgang til utallige
redskaber til bestyrelsesarbejdet, samt
mulighed for at udvikle dine kompetencer som
bestyrelsesmedlem. Her findes blandt andet
videoer, kurser og bøger, samt skabeloner på
bestyrelsesaftaler, direktørkontrakter, huskelister,
forretningsmodeller og meget mere.

Bestyrelseslederaftale
Eksempel 1

Hent materiale
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BESTYRELSESPOSTER
Kom i betragtning til spændende bestyrelsesposter med en bestyrelsesprofil, der
synliggør dig, dine kompetencer og dine erfaringer som bestyrelsesmedlem.

Opret bestyrelsesprofil

Se bestyrelsesposter

Send ansøgninger

Få din næste
bestyrelsespost

BESTYRELSESREKRUTTERING
Find nye bestyrelseskollegaer hurtigt og professionelt. Der er mulighed for at søge
anonymt, kontakte kandidater direkte eller at lave et match via udvalgte kriterier.

Opret bestyrelsespost
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Modtag henvendelser

Kontakt relevante
kandidater

Underskriv
bestyrelsesaftalen

INSPIRATION
Bliv inspireret i dit bestyrelsesarbejde og træn dig bedre, gennem adgang til kurser,
videoer, skabeloner og meget mere, som du kan bruge i dit daglige arbejde i
bestyrelsen. Herunder ses et udkast af de mange muligheder på inspirationssiden.

VIDEOER
Se videoer til de 48 ledelsesområder fra BOARD
GROUND ZERO™-modellen, samt diverse
bestyrelsesrelevante videoer, der kan drøftes
sammen med bestyrels eskollegaerne.

KURSUS
Selvstudie med 6 kursusgange, der
giver dig en forståelse for blandt andet
bestyrelseskandidatur og ansvar, samt
virksomhedens fortsatte udvikling.

BØGER
Fordyb dig i spændende bøger om moderne
bestyrelsesarbejde. Bøgerne ligger som enkelte
kapitler som du kan læse når du har tid og lyst.

SKABELONER OG TEMPLATES
Find skabeloner og ”how to does” på alt fra
bestyrelsesaftaler til forretningsmodeller,
som kan benyttes i dit bestyrelsesarbejde.
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ABONNEMENTER
FREE

BASIC

KR 0,-

KR 299,-

PR. MÅNED

PR. MÅNED

En gratis teaser for dig som ønsker mere
information om BOARD PEOPLE™.

For dig som primært deltager i
bestyrelsesarbejde i din fritid. Det kan
være i idrætsforeninger, skolebestyrelser,
ejerforeninger, politiske partier mv.

Få vist din bestyrelsesprofil i Danmarks største
univers for bestyrelsesmedlemmer
Se og kom i kontakt med andre
bestyrelsesmedlemmer
Få et overblik over hvilke muligheder der er
med et abonnement

Fællesskab og kontakter indenfor
bestyrelsesområdet
Ny læring og inspiration til at udvikle dit
bidrag og opgaver
Udvalgte videoer og basis materiale om
bestyrelsesarbejde
Stil spørgsmål

“

Poul Mollerup

Adm. Direktør, Danske Advokater
Vi har indgået en eksklusiv aftale
med henblik på at skabe de bedste
muligheder indenfor bestyrelsesarbejde
for vores medlemmer og kunder.
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“

Torben Thomsen
Næstformand, DLG

Vi har i mange år benyttet os af denne
mulighed for at professionalisere og
udvikle bestyrelsen.

ELITE
PRO

KR 899,-*

KR 499,-

PR. MÅNED

PR. MÅNED

For dig som deltager i bestyrelsesarbejde som en
del af dit job og din position. Det kan være i interne
bestyrelser, i en eller flere betydende poster i dit
professionelle netværk.

Skab synlighed omkring dit
bestyrelseskandidatur - vis din profil online og
vær en del af en unik bestyrelsesdatabase
Se de ledige bestyrelsesopgaver og søg efter
nye bestyrelseskollegaer
Download udvalgte skabeloner, bøger,
videoer og deltag på online bestyrelseskursus
Spørg de mest benyttede
bestyrelseseksperter
Gem dine egne dokumenter og opret dit
personlige arkiv

For dig som arbejder professionelt med
bestyrelsesarbejde eller ønsker
en professionel bestyrelseskarriere.

Skab tydelighed og synlighed omkring
dit bestyrelseskandidatur - brand din profil
online og vær en del af en unik professionel
bestyrelsesdatabase
Find nye bestyrelseskollegaer og få adgang
til et professionelt netværk af ressourcer og
kompetencer
Få ubegrænset adgang til skabeloner,
kompendier, paradigmer, bøger, videoer og
deltag på online bestyrelseskursus
Spørg de mest benyttede
bestyrelseseksperter og professionelle
kollegaer
Gem dine egne dokumenter og opret dit
personlige arkiv

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvilket abonnement der
passer bedst. Vi sidder klar ved telefonen eller chatten til at besvare dine spørgsmål.

				

* Se gældende abonnementsbetingelser og priser på www.board-people.dk
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Bliv synlig i Danmarks største online netværk for
bestyrelsesmedlemmer med BOARD PEOPLE™

PEOPLE
Telefon: +45 70 25 13 00
E-mail: info@board-people.dk
Vesterbrogade 32, 1620 København

BOARD-PEOPLE.DK
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