nn

Stig Asger Thomasen
Konsulent
F10 HR & Rekruttering
CEO erfaring, kommunal cheferfaring, forandringsledelse og forretningskoncepter,
udvikling af ledelse
2015-

Konsulent, executive coaching, headhunting, outplacement mv.
Arbejder sammen med konsulenthusene F10 og AS3, hvor jeg bistår
virksomheder med headhunting, karrierecoaching, coaching af top
og mellemledere, outplacement mv.

2014 - 2015

Velfærdschef Odense Kommune
Ansvar: Ledelse af 7 funktionschefer, 600 medarbejdere og
budgetansvar på 600 mio. kr. Strategiudvikling, myndighed og
samarbejde med politiske udvalg.

2013 – 2014

Direktør DGI Bornholm
Ansvar: Strategi og drift af idrætsorganisationen, bestyrelsesarbejde
mv.

2010 – 2013

Børne- og unge, kultur- og fritidschef Tønder Kommune
Ansvar: Ledelse af børne- og ungeområdet samt fra januar 2011
også kultur-og fritidsområdet. Udvikling af strategi for begge
områder, Budgetansvar 180 mio.kr.

2000- 2010

CEO/direktør for Vejlefjordfonden (Vejlefjord, kursus, konference,
Spa, rehabilitering mv.)
Ansvar: Strategi, drift og udvikling. Vejlefjord fremstår i dag særdeles
attraktivt som 5 stjernet hotel og konferencecenter/spa ikke mindst
med baggrund i min ide, vision og implementering heraf. Vækst på
+300 %. Gennemførte herudover international akkreditering på
øvrige forretningsområder.

1999 – 2000

Sekretariatschef Videnscenter for Hjerneskade
Ansvar: Centerets drift og udvikling. Personaleledelse af
vidensmedarbejdere.

1994- 1999

Direktør for Danish Brain Injury Association
Ansvar: Opbygning af foreningen til en stærk interesseorganisation.
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1991- 1994

Fuldmægtig i Diabetesforeningen - direktørens højre hånd, betjening
af bestyrelse, repræsentation i nationale og internationale
samarbejdsfora.

1989 - 1991

Fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet – regionssekretariatet på Fyn
Betjening af arbejdsmarkedsudvalget, udarbejdelse af statistikker og
analyser, klagebehandling, kontakt til virksomheder,
lovgivningsopfølgning i forbindelse med større afskedigelsesrunder
m.v.

Uddannelse
2015 - 2016 Internationalt ICI/Emmc certificeret Coach fra Empowermind
København og AS3.
2012 - 2014

Diplomleder fra University College Lillebælt (60 ETC). Fag: Leadership
and Organization 1+2, Management and Employees 1+2, Personal
Leadership and Communication, Personal Leadership, Professional
Leadership and Coaching, Change Management, Project
Management, Final Thesis. Eksamensgennemsnit 10.

1989- 2011

Har fulgt en lang række interne og eksterne dagskurser uden
certifikat, fx NLP og ledelse, Leadership Pipeline, Danmarks
Journalisthøjskole omkring fremstilling og medietræning,
tillidsmandsuddannelse hos DJØF, kurser i strategisk ledelse, det
personlige lederskab, samtaleteknik, retorik mv.

1983 – 1989 Cand. Scient. Adm. – Aalborg Universitetscenter. Studierelevant
arbejde for professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen
m.fl. Landsinstruktør i badminton.
Sprog og IT

Engelsk flydende i tale, tysk på samtaleniveau, svensk på
samtaleniveau, fransk på let samtaleniveau. Højt brugerniveau af
MS-Office pakken, brugerniveau på MAC. Rutineret på kommunale
systemer.

Netværk
Er stort – beslutningstagere fra erhvervslivet, kommunale områder, ministerier mv.
Personligt
Jeg holder fast i sporten, spiller veteranfodbold, løber og cykler. Jeg nyder min
familie, kæreste, venner og mine aktive børn. Det bliver også til rejser, litteratur,
kunst, film, videreuddannelse, naturoplevelser. Og så er jeg glad for OB´s superliga
hold også fordi min ældste søn spiller her.

