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René Lafontaine

René Lafontaine er ansat 
som intern salgskonsulent 
hos elektronikvirksomheden 
Buhl & Bønsøe. Han har tid-
ligere været ansat hos elek-
tronikvirksomheden GPA, 
stålgrossistvirksomheden 
Lemvigh-Müller og engros-
virksomheden Brødrene A&O 
Johansen. René Lafontaine får 
som væsentligste opgave at 
rådgive kundekredsen i Dan-
mark og skal være opsøgende 
i relation til nye kunder og nye 
produkter.

Simon Klitgaard

Simon Klitgaard, 23 år, er 
 forfremmet til seniorkonsu-
lent i annoncebureauet Niche-
huset, hvor han har arbejdet 
halvandet år som mediekon-
sulent for jobannoncer.

Den rådgivende ingeniørvirk-
somhed WSP Parsons Brinc-
kerhoff Danmark har ansat 
nye medarbejdere. Johnny 
Jensen er ansat som leder i 
afdelingen for strategisk råd-
givning. Han har de sidste 17 
år arbejdet med strategisk råd-
givning, bygherrerådgivning 
og udbudsrådgivning i rådgiv-
ningsvirksomheden Bascon. 
Ove Neumann er ansat som 
project director. Han har de 
sidste 20 år arbejdet inden for 
bygherrerådgivning i Grønland 
og Danmark. Johnny Jensen 
og Ove Neumann skal begge 
arbejde fra hovedkontoret i 
København og skal fokusere 
på strategisk rådgivning, byg-
herrerådgivning, udbudsle-
delse, kontraktadministration 
og planlægning for kunder i 
Danmark.

Jesper Pedersen

Jesper Pedersen, 34 år, er an-
sat som project engineer hos 
industrivirksomheden Qubiqa 
Logistics i Arden. Han kom-

mer fra en stilling som elkon-
struktør hos Vimatic Auto-
mation i Randers, der leverer 
komplette løsninger inden for 
industriel automation.

Per Svop

Mie Bøje  

Rasmussen

Ingeniørvirksomheden Sweco 
Danmark har ansat nye med-
arbejdere. Per Svop er ansat 
som projektchef i byggeridivi-
sionen i Odense. Han kommer 
fra en stilling som projektchef 
for bolig, energi og sundhed 
hos Rambøll, hvor han har 
været ansat siden 2012. Han 
har arbejdet mere end 15 år 
i branchen som projektleder 
hos arkitektvirksomhederne 
Kant Arkitekter og Arkitema 
og ingeniørvirksomhederne 
Henneby Nielsen og  Rambøll. 
Mie Bøje Rasmussen er an-

sat som bygherrerådgiver i 
Glostrup. Hun er uddannet 
ingeniør (vvs og ventilation) 
og har arbejdet 22 år i byg-
gebranchen. Hun kommer fra 
en stilling som byggeteknisk 
chef på Glostrup Hospital. 
Fra 1994-2010 arbejdede Mie 
Bøje Rasmussen med projekt-, 
bygge- og fagledelse for Birch 
& Krogboe, der i 2008 skiftede 
navn til Alectia. 

Lone  

Østergaard  

Madsen

Lone Østergaard Madsen, 
48 år, er ansat som virksom-
hedskonsulent og praktik-
koordinator på Erhvervsaka-
demi Dania i Silkeborg. Hun 
er uddannet ejendomsmægler 
og kommer senest fra en stil-
ling som salgskonsulent hos 
a-kassen FTF-A med fokus 
på de videregående uddan-
nelser i Midtjylland. Tidligere 
har Lone Østergaard Madsen 
arbejdet som salgskonsulent 
hos Alm. Brand Forsikring og 
været selvstændig erhvervs-
drivende.
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Har klare holdninger til  
politikernes forvaltning
Af Karen Fredslund Ellegaard

Karrieren for Kim Bjørnstrup, tid-
ligere topchef i flere større uden-

landske selskaber, har på det seneste 
taget en usædvanlig drejning. efter 
tyve år i Schweiz og england, bl.a. som 
topchef i det schweiziske medicinal-
firma Octapharma med 4000 ansatte 
og en årlig omsætning på 9 mia. kr., er 
han vendt tilbage til Danmark. Han er 
nu adm. direktør i familiefirmaet As-
sistance HR Partners, der beskæftiger 
sig med ledelsesudvikling, rekruttering 
og vikarservice. 

Den umiddelbare neddrosling har 
givet ham tid til at skrive en samfunds-
kritisk roman, “Deres værste mareridt”, 
der netop er udkommet. I bogen bli-
ver der stillet skarpt på de udfordrin-
ger, det danske samfund står overfor 
med demokratiske værdier, integra-
tion, flygtninge og terrortrusler. Kim 
Bjørnstrup har klare holdninger til den 
måde, som politikerne forvalter deres 
mandat og magt: 

“Når jeg ser politikerne i Danmark, 
er det som at se en svedende bunke lil-
leputter på en fodboldbane, der i tæt 
flok bevæger sig synkront over grøn-

sværen, uafhængigt af hvor bolden 
befinder sig. Man ser hårtotter og løse 
sko flyve op i luften, men bolden når de 
sjældent. Den ene dag kaster Danmark 
bomber over muslimske lande, den næ-
ste laver vi en gymnasiereform. 

Var det ikke en idé, at vi satte kræf-
terne ind på at blive enige om de over-
ordnede demokratiske værdier og der-

efter koncentrere os om at få “spillet 
bold?”,” lyder det fra ham.

“Vi skal have fokus tilbage på de 
fundamentale demokratiske friheds-
rettigheder i lovgivning og beslutnin-
ger. Vi bør overveje, om der i det mul-
tikulturelle samfund med 300-400.000 
udlændinge, som kommer fra samfund 
uden demokratisk tradition, er plads til 
eksempelvis friskoler. Vi burde sørge 
for, at vi i børnenes mest følsomme al-
der får opdraget dem i en demokratisk 

tradition. ellers tror jeg, at vi kommer 
til at fortryde det på den lange bane,” 
understreger Kim Bjørnstrup. 

Lang erhvervskarriere
Kim Bjørnstrup er uddannet cand.
jur. i 1984 og arbejdede for Lundbeck 
og Coloplast indtil 1992, hvor han 
blev headhuntet til Octapharma AG i 
Schweiz. Han fratrådte som vice chair-
man/CeO i 2010. I den efterfølgende 
periode var han med til at genstarte 
firmaet Xeltis AG i Schweiz, der pro-
ducerer selv- og regenererende hjerte-
klapper. Han var formand for det børs-
noterede firma Veloxis A/S 2010-14 og 
er bestyrelsesmedlem i biotech-firmaet 
Cherto. 

I 2013 blev Kim Bjørnstrup CeO for 
Bio Products Laboratory Ltd. med 
2000 medarbejdere i UK og USA, som 
han købte sammen med kapitalfonden 
Bain Capital. Sammen med et ma-
nagementteam, og i tæt samarbejde 
med medarbejderne, stod han for en 
vellykket turnaround af selskabet, der 
gav 30 procent øget produktion med  
samme medarbejderstab.

Kim Bjørnstrup bor i Hellerup, er gift 
og har tre børn. 

kael.@borsen.dk

“Danske politikere  

ser jeg som en  

svedende bunke  

lilleputter på en  

fodboldbane”

Morten Rasmussen

Mortensen Rasmussen, 41 år, er ansat 
som direktør i Dansk Rehab Gruppe, 
brancheforeningen for producenter og 
leverandører af hjælpemidler og ser-
viceydelser til mennesker med funk-

tionsnedsættelser. Han er uddannet cand.scient.pol. fra 
Københavns Universitet og MA i political communication 
fra University of Sheffield i Storbritannien og uddannet 
medikokonsulent fra brancheorganisationen Medico-
industrien. Han kommer fra en stilling som teamleder for 
indkøb og sundhedsinnovation hos Danske Regioner og 
har tidligere arbejdet med offentligt-privat samarbejde og 
innovation på sundhedsområdet i Region Hovedstaden 
og i Medicoindustrien. Morten Rasmussen erstatter Leif 
G. Lytken, der træder tilbage efter 20 år.

Marie Hammershøy Boye

Marie Hammershøy Boye er forfremmet 
til chefkonsulent hos kommuni kations- 
og pr-bureauet Publicity i  Aalborg, der 
indtil 2015 hed Conexia PR. Hun er 
 uddannet BA i engelsk, fransk og inter-
national virksomhedskommunikation 

fra Aalborg Universitet og cand.ling.merc. i fransk og 
 internationalt informationsarbejde fra School of Business 
and Social Sciences, Aarhus Universitet. Hun kommer 
fra en stilling som seniorkonsulent i virksomheden, hvor 
hun har arbejdet siden 2010. I sin nye stilling får Marie 
Hammershøy Boye øget ansvar internt og eksternt inden 
for key account management, kommunikationsrådgivning 
og pr-strategi.

Anders Riiber Høj

Anders Riiber Høj, 49 år, er ansat som 
seniorprojektleder i afdelingen Conta-
mination Management hos ingeniør-
virksomheden Sweco Danmark. Han er 
uddannet cand.scient. i geologi og kom-
mer fra en stilling som miljø- og myn-

dighedskoordinator hos Metroselskabet, hvor han bl.a. 
fungerede som vvm-projektleder for Sydhavnsmetroen 
og som koordinator for de miljø- og geotekniske forun-
dersøgelser for Letbanen på Ring 3. Tidligere har han været 
ansat som projektchef hos Oliebranchens Miljøpulje og 
som miljørådgiver hos den rådgivende ingeniørvirksomhed 
Cowi. Anders Riiber Høj skal hos Sweco Danmark arbejde 
med jordhåndtering og forureningsundersøgelser, herun-
der udbud, porteføljestyring, kvalitetssikring og udvikling.

Jeanette Holm

Jeanette Holm, 51 år, er udnævnt til er-
hvervschef i realkreditinstituttet BRF-
kredit, hvor hun har beskæftiget sig med 
realkreditfinansiering i mere end 20 år 
og senest kommer fra en stilling som er-
hvervsrådgiver. Jeanette Holm får sam-

men med Henrik Svoger Ovesen ansvar for servicering af 
BRFkredits erhvervskunder i kommunerne Aarhus, Favr-
skov, Silkeborg, Skanderborg og Djursland og skal sammen 
med BRFkredits øvrige erhvervschefer sikre god rådgivning 
og sparring til erhvervskunder i BRFkredit og Jyske Bank.

Richard Bagozzi

Richard P. Bagozzi, professor ved 
 University of Michigan i USA, er i perio-
den oktober 2016 til oktober 2021 adjun-
geret professor ved Aalborg Universitet, 
Institut for Økonomi og Ledelse.

Navnestof sendes til profil@borsen.dk
Annoncemateriale sendes til annoncesalg@borsen.dk
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