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Sammendrag
Jeg har arbejdet med erhvervs- og turismeudvikling i ca. 9 år på begge sider
af broen. Først som chef for URS (UdviklingsRådSønderjylland) og siden som
direktør for Udviklingsrådet i Assens og siden som medlem af direktionen i
Udvikling Fyn.
Jeg er uddannet MBA på Henley Business School, UK. Er certificeret som
professionelt bestyrelsesmedlem, coach og stresscoach. Har en diplomuddannelse
i organisation, ledelse og personaleadministration. Er herudover Kommunom.
Jeg har arbejdet som selvstændig konsulent i samlet set 12 år med private og
offentlige virksomheder som kunder. Hovedområderne har været strategi,
strategiimplementering, innovation, leder- og teamudvikling. Jeg har været
topforhandler i ca. 10 år i fagbevægelsen. Herudover har jeg en rigtig solid
ledererfaring, bl.a. med opbygning af et center for flygtninge med 80 ansatte og
550 flygtninge, et områdekontor i socialforvaltningen med 20 medarbejdere.
Og så er jeg for resten leder stadigvæk. Hvis du vil se min fulde profil, kan du
finde den på LinkedIn.
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Personale- og udviklingschef, BUPL Fyn
Indehaver, Henley MBA, Inge Dahl Consulting

Eksempler på senest gennemførte konsulentopgaver:
Forretningsudvikling på velfærdsteknologiområdet for 2 virksomheder, hvor jeg indgik som
”lån en leder” over 6-8 mdr., samt en rekrutteringsopgave.
1. En virksomhed med et kraftigt vækstpotentiale og international ekspansion i Europa.
Udvikling af nye produkter på velfærdsområdet i samarbejde med bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation, Welfare Tech, Delta. Forretnings, - og organisationsudvikling i samarbejde med
en professionel bestyrelse og privat investor. Afdækning af markedskanaler og potentiale i 5 lande.

Team- og personaleudvikling, herunder med continuous improvement (LEAN) som innovationsværktøj i hverdagen.
2. En virksomhed med et vækstpotentiale og generationsskifte indenfor 5 år. Strategi- og
forretningsudvikling inkl. udarbejdelse af konkret handlingsplan. Ledersparring. Motivation og
involvering af medarbejdere og ejere i processen og i udvikling af potentialet for virksomheden.
3. Rekruttering af en salgs- og markedsføringskonsulent til en markedsledende virksomhed.
Direktørens højre hånd på markedsføringsopgaven i 9 lande.
4. Projektleder på Touren på Tour i samarbejde med TV2 og Assens Kommune (3 mdr.s opgave).
Tæt samarbejde med Assens Byråd, kommunaldirektør, sekretariat, foreninger, 125 frivillige,
bestyrelse, arbejdende gruppe om udvikling af konceptet og gennemførelse af opgaven.

Hvorfor Als-Fyn Broen ?
Jeg brænder for udvikling af Fyn og det sønderjyske område. Jeg ser Als-Fyn
broen som en udviklingsbro, der kan skabe kontakt mellem mennesker og
virksomheder på begge sider af broen. Fyn har brug for arbejdspladserne i
Sønderjylland. Sønderjylland har brug for kontakten til Universitetet og det nye
supersygehus. Tyskland er det største eksportmarked. Det vil komme meget
tættere på de fynske virksomheder.
Det vil gøre det lettere for mindre virksomheder at kaste sig ud i eksporten til
vores nærmarked. Fremtidsforskeren Uffe Palludan har meget præcist beskrevet
mulighederne i broen. Det handler ikke om trafik, men om menneskers nye
muligheder. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

