
Svendborg, den 2. marts 2015

Kære Nell

Jeg synes, at det lyder som en spændende udfordring, at komme med i arbejdet i Hovedbestyrelsen. Vi står
overfor nogle udfordringer med medlemsantallet. Hvordan får vi nye medlemmer, samtidig med , at vi skal
fastholde nuværende medlemmer.

Jeg har lovet dig, at sende et par ord om mig selv:

Bridge

Startede med at spille bridge i 1978, og er medlem af Odense Bridgeklub.

Har igennem alle årene, i større eller mindre grad, deltaget i diverse Pokal Turneringer, mixed par og nu
også mixed hold, Damehold og damepar.

I midten 80erne startede Hans Jørn og jeg undervisning op i Svendborg, hvor jeg havde mit eget hold på 16
begyndere, som spillede hos mig i 3 år. Siden har jeg enten selv eller sammen med HJ været inviteret ud i
diverse klubber, som underviser og inspirator. Fx har Tåsinge Bridgeklub over flere sæsoner i de sidste år,
haft mig på besøg 1 time inden klubstart.

Organisation erfaring

Jeg har været bestyrelsesmedlem af Bridgeklubben af 1936 i Odense, samt Distrikt Fyn, hvor jeg blandt
andet har været ansvarlig for serieturneringen med 28 hold fordelt i 3 serie rækker.

Og jeg har i mange år været aktiv i Dansk AFS med udveksling af unge mennesker, som skulle sendes afsted
ud i verdenen. Desuden var jeg kontaktperson for udenlandske unge, som var på udvekslingsophold i
Svendborg. Dette med baggrund i mit eget år, som udvekslingsstudent i Californien, hvor jeg gik på
Highschool.

Jeg har været elevrådsformand i folkeskolen og i elevrådet på Handelsskolen, samt aktiv i HK Ungdom på
landsplan.

Erhvervserfaring kort fortalt

Jeg er ansat hos CSC Danmark A/S i Valby som Supply Chain Manager, og rapporterer direkte ind til Head of
SCM i Europa.

Jeg sidder i Business Partnering, og er SPOC i Norden og Baltikum ind til Supply Chain Det betyder, at jeg
enten er med i vor bid teams eller supporterer større accounts. Kort fortalt, så er jeg hele tiden med i
mange forskellige projekter, og arbejder på tværs af organisation med solution arkitekter, salgsfolk og
account teams på den ene side, og Supply Chain Category Management team, samt leverandører på den
anden siden.

Den nuværende Supply Chain Management organisation har jeg været med til at designe, idet man gik fra
enkeltstående landebaserede procurement teams til en stor EMEA og Global organisation, hvor jeg var med
til at beslutte indkøbsprocesserne sammen med Europæiske kolleger.

Jeg har undervejs i min tid hos CSC haft medarbejder ansvar for 11 medarbejdere, og har været ansvarlig
for outsourcing af funktioner til et team i Indien, som så refererede direkte til mig.



Jeg har arbejdet som indkøber af parallel importeret medicin. Et job der krævede samarbejde med alle dele
af organisationen fra sælgere, farmaceuter til varemodtagelse og bogholderiet. Jeg var lande ansvarlig for
Italien og Grækenland, og som sådan rejste jeg jævnligt til disse lande, ud over deltagelse i messer.

Jeg har lige ledes arbejdet som indkøbschef for en Indisk eget firma i London med ansvaret for alt indkøb i
Europa indenfor parallel importeret medicin til de engelske og svenske markeder.

Oprindeligt er jeg uddannet indenfor rederibranchen i Svendborg og England. Jeg har ca. 17 års erfaring fra
Shipping, og senest blandt andet haft job som Bemandingschef med ansvaret for ca. 150 søfolk, som skulle
vedligeholde deres papirer, efteruddannes og påmønstret skibene rundt omkring i verdenen. De fleste var
fra Philippinerne og Rusland. Jeg har rejst i disse lande, og forhandlet aftaler på plads med lokale agenter.

Samlet set kan man beskrive mig som en team-player, der kan arbejde selvstændig. Relationship
Management og Stakeholder Management, er mit speciale.

Ud over at jeg følger med i mine børns liv og aktiviteter, såsom ridning og Amerikansk Football, så er jeg at
finde på golfbanen.

Mange hilsner

Anne

Medlemsnr. 5952.


