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UNDERVISERE IT EXECUTIVE MASTERCLASS

Torsten Ringberg er professor på CBS på Institut for Afsætningsøkonomi. Han har
arbejdet i 20 år på flere nordamerikanske universiteter og konsulterer for internationale
og danske virksomheder, hvorigennem han har vundet flere priser i USA for sit arbejde.
Torsten forsker, underviser, rådgiver og konsulterer indenfor konsumer/manager mindset,
strategi (brand og positionering), Big & Small Data og i nye indsigter baseret på hjernens underbe
vidste motivationer og sanser (embodied cognition) og arbejder ligeledes med kvalitative/kvantitative
neurologiske metoder. Torsten har en PhD fra Penn State University, en Master fra University of Hawaii
i Psychological Anthropology samt en MBA fra University of Honolulu.

Per Østergaard Jacobsen, direktør i konsulentvirksomheden Efficiens, ekstern lektor
og projektleder på Institut for Afsætningsøkonomi på CBS. Per har arbejdet med – og
skrevet en lang række bøger om kundedata, Big Data, CRM, digitalisering, kunderelationer
og loyalitetskoncepter i sin karriere og anses for en af de førende danske eksperter inden
for felterne Big Data og digitalisering. Per deltager også i en række forskningsprojekter og har holdt
mere en 25 internationale konferenceoplæg om strategisk brug af Big Data og digitalisering inden
for de sidste 18 mdr. Per underviser på Cand. Merc., Executive uddannelsen og MBA på CBS. Per er
oprindeligt uddannet i Sociologi fra Københavns Universitet.

Martin Hjørlund Nielsen er i dag ansat som advokat hos Plesner. Her arbejder sidder han i
afdelingen Persondata Team, hvor han er specialist i persondataret og persondataforord
ningen. Martin 25 års erfaring inden for rådgivning om policy og compliance fra internatio
nale konsulentvirksomheder. Han har desuden tidligere erfaring med krisehåndtering, da
han blev indkaldt som sikkerhedsrådgiver for en større finansiel virksomhed, der gennemgik en alvorlig
datarelateret krise. Martin fik til opgave at rydde op og indføre strukturer og policy, som hjalp virksom
heden videre. Martin er desuden Certificeret PRINCE2 Practitioner. Martin er uddannet Cand. Jur. fra
Københavns Universitet. Derudover har Martin en HD i Informatic og Management Accounting fra CBS.
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Jakob Eriksen har næsten 20 års erfaring med SAP og ERP konsultering samt imple
mentering. Han har haft mange forskellige ansvarsområder som bl.a. konsulent, direktør,
program-manager, projektleder, teamleder, løsningsarkitekt, management konsulent, og
SCM/produktionsingeniør. Jakob har tidligere haft ansvaret på komplicererede projekter og
i forbindelse med opbygningen af organisationer og teams, for at sikre kvalitet og sikker levering for
top-100 kunder, herunder ATP, DONG, Mærsk, Danfoss, Grundfos, Scandlines, Arion Bank og PostNord.
Jakob er uddannet med en Master som ingeniør, Supply Chain og Post Graduate Diploma i Organisation
& Management. Han har derudover en MBA fra CBS med fokus på SAP marked, strategi og økonomi.

Michael H. Andersen er i dag CTO (Targit) med mere end 25 års erfaring fra software
udvikling og udfordrende ledelsesstillinger hos bl.a. Targit, KMD og Simcorp. Michael
har relevant erfaring i alle led fra softwareudvikling over salg til strategisk ledelse og
organisering. Han har rådgivet og succesfuldt ledet organisationer i størrelser fra 100 FTE
op til 1500 FTE. Michael har en kandidatuddannelse fra (DTU) og en master i erhvervsøkonomi (HD-IØ)
fra CBS.

Christian Veng har stor erfaring med it-tjenester og har mere end 25 års erfaring som
it-professionel indenfor, SAP Services – Design, Build og Run – Fra Business Case til
Application Management Services (AMS) / Infrastruktur Hosting. Salg, implementering
og styring af it og forretningsløsninger. Program & Projektledelse og it management. I de
sidste 15 år har Christian arbejdet på store SAP-implementeringer – som leder og specialist – enten
direkte involveret i projektgennemførelsen eller som rådgiver i forhold til de langsigtede og strategiske
perspektiver på, hvordan man sælger, driver og vedligeholder en ERP-løsning i mellemstore og store
organisationer. Senest har Christian arbejdet hos KMD, IBM, Lundbeck, Deloitte mfl. Christian er ud
dannet fra Københavns Universitet med en MsC i Computer Science.

Anette L. Clausen har 15 års erfaring i at coache organisationer og enkeltpersoner til
høj ydeevne. Det indebærer udvikling og gennemførelse af kommunikationsstrategier
med fokus på, at generere konkurrencefordele og øgede indtægter. Anette leder gennem
– og skaber engagement på tværs af organisationen ved hjælp af stærke kommunikations
evner, motivering og styringsbaserede ledelsesprincipper. Anettes ekspertiser er lederskab, kommuni
kation, analyse og forsyningskæde inkl. produktion, kvalitetssikring samt udvikling af nystartede
virksomheder. Hun har coachet og rådgivet virksomheder som NNIT, Axicorp, Newopharm, Mariott og
har desuden ledet sin egen virksomhed. Anette har en MBA fra CBS, samt en HD(A) fra CBS.
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Lars Boe Riber har gennem sin karriere rådgivet om og aktivt håndteret en lang række
kontrakter – både mindre konsulentaftaler og komplekse it-kontrakter. Lars har praktise
ret Contract Management fra A-Z på både kunde- og leverandørsiden. Han har gennem sit
arbejde opnået erfaring med udarbejdelse af og efterfølgende eksekvering på kontrakter,
herunder deltagelse i styregruppearbejde, forhandlinger og tvisthåndtering. Derudover har Lars fra sit
arbejde i Digitaliseringsstyrelsen erfaring med policy- og analysearbejde samt statens interne arbejds
gange. Lars arbejder i dag som konsulent i Rambølls Contract & Commercial Management (CCM)
afdeling. Han har en M.Sc. fra CBS, hvor han har læst Business Administration and Commercial Law.

Kurt Nielsen har arbejdet som udvikler, projektleder og CEO i en lang række software
virksomheder. I de senere år har han fokuseret på principperne bag agile tænkningen i
særdeleshed Scrum metoden og har blandt andet hjulpet teknologiske virksomheder som
B&O med at overgå til Scrum. Som certificeret Scrum Master, Professional og Trainer,
opdeler han sin tid i undervisning, coaching og implementeringen af Scrum i virksomheder. Kurt er
uddannet M.Sc.E.E. DTU. Han underviser i Scrum, Agile Practices, Complexity Science, System Design
og udvikling.

Maria Sennels har 20 års erfaring med at rådgive ledelser i store internationale
koncerner og danske virksomheder inden for områderne change communication, issues
management, krisehåndtering og branding. Hun er uddannet Cand.merc. og Executive
MBA fra CBS, hvor hun er kommunikationsstrategisk rådgiver og underviser desuden selv
på Executive MBA på CBS, hvor hun også fungerer som kommunikations-mentor for en række startup virksomheder. Udover at have den teoretiske ballast på plads, har Maria relevant praktisk erfaring
fra stillinger som CEO og global leder i Burson-Marsteller, hvor hun sammenlagt har mere end 8 års
topledererfaring.
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