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BESTYRELSESPROFIL JOHANNE BIRN 
 

Adresse: Sølystgade 35, 8000 Aarhus C 

E-mail:  johanne@johannebirn.dk 

Telefon:  2929 4931 

Hjemmeside www.johannebirn.dk 

Født: 1975 

LinkedIn:  Johanne Birn 

 

 

 

 
 
 
 
 
BÆREDYGTIGHED, INNOVATION & FORRETNINGSUDVIKLING__________________ 
Min professionelle baggrund er +15 års erfaring med innovation, forretningsudvikling og projektledelse. De 
seneste 10 år med et særligt fokus på bæredygtighed som driver. I dag arbejder jeg som selvstændig 
konsulent med fokus på ledelse og facilitering af bæredygtige udviklingsprocesser i komplekse miljøer. 

 
Som bestyrelsesmedlem kan jeg bidrage med kompetencer inden for: 

- Bæredygtighed som strategisk værktøj til værdiskabelse og driver for forretningsudvikling.  
 

- Innovation og udvikling med særligt blik for at understøtte og sikre koblingen mellem vision og 
strategi.   

 
- Udviklingsledelse i miljøer med mange aktører og med komplekse problemstillinger.  

 

Brancheerfaring – fødevarer & forsyningssektor 

Med +10 års erfaring fra fødevareområdet har jeg indgående kendskab til den verden, organisationer og 

virksomheder fra branchen opererer i. Derudover har jeg indsigt i forsyningsbranchen via min tilknytning til 

Aarhus Vand fra hhv. advisory board og bestyrelse.   

 

 

Motivation 

Personligt er jeg drevet af at igangsætte og understøtte bæredygtig udvikling og se nye muligheder og 

perspektiver. Jeg har et stort drive og er særlig optaget af, hvordan virksomhedens visioner og mål har og får 

stærk forankring på alle organisatoriske niveauer.  

 

 

Tillidshverv og -poster 

2018 – nu: Bestyrelsesmedlem, Aarhus Vand 

Eksternt bestyrelsesmedlem 

 

2015 – 2018: Advisory board, Aarhus Vand 

Fokus på vækst og udvikling, opfindsomhed og nyskabelse til understøttelse af Aarhus Vands strategi. 

 

2008 – 2017: Bestyrelsesmedlem og -formand (4 år), N. Kochs Skole 

Største privatskole i Aarhus. Som resultat kan nævnes udvikling og opstart af international afdeling. 
 
Bestyrelsesuddannelse: Board Assure, 2019 
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Referencer 

"Johanne har i perioden 2015 – 2018 været medlem af Aarhus Vands Advisory Board. Johannes baggrund 
som innovationskonsulent og udvikler specielt inden for fødevaresektoren er en vigtig kompetence for 
Aarhus Vand. Johanne har deltaget aktivt i arbejdet og konstruktivt bidraget med erfaring og viden. På 
baggrund af disse gode erfaringer anbefalede Borgmester Jacob Bundsgaard Aarhus Vands 
Generalforsamling at indvælge Johanne som eksternt bestyrelsesmedlem fra 2018 – 2022. Johannes 
arbejde i Aarhus Vands bestyrelse er kendetegnet ved en meget professionel, visionær og innovativ tilgang."  
 
Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand 
 
 
"Johanne har siddet i bestyrelsen for N. Kochs Skole fra 2008 til 2017. De sidste 4 år som formand. Den rolle 
har Johanne varetaget kompetent og smidigt. Johanne har arbejdet på at holde fast i vision, strategi og 
udvikling i en tid, hvor skoler er pressede fra flere sider, stadig med blik for drift og trivsel. Mit samarbejde 
med Johanne har været forbilledligt, og jeg kan kun give Johanne mine allerbedste anbefalinger som 
bestyrelsesmedlem."  
 
Lisbeth Qvortrup, skoleleder, N. Kochs Skole 
 


