ANNEMARIE KIRK

BESTYRELSESPROFIL
Konsulent og digitaliseringsekspert med indgående forståelse for nye forretningsmodeller.
Bestyrelseserfaring fra Trap Danmark A/S siden 2014. Bestået CBS Executives
bestyrelsesuddannelse 2020/2021 med udmærkelse.
20 års erfaring med digital forretningsudvikling på både strategisk og operationelt niveau.
Personale- og ledelseserfaring bl.a. fra Berlingske Media. Har drevet egen virksomhed siden
2011 som konsulent med leverancer til virksomheder af alle størrelser og med særligt fokus på
retail- og mediebranchen.
Iderig og innovativ kandidat, som kan gennemskue og redegøre for fordele og ulemper ved nye
forretningsmodeller samt tage beslutninger ud fra konkrete erfaringer med IT- og
digitaliseringsprojekter på tværs af brancher og sektorer.
ERFARING
Direktør og stifter, Haai — 2011- i dag
Strategisk sparringspartner i større projekter for projektejere og projektdeltagere. Instrumental i
eksekveringen af REMA1000s meget omtalte deleøkonomiske platform Vigo. Har udarbejdet
strategier og har desuden deltaget i større IT-projekter som projektleder og kender indgående
de faldgruber og governance-issues, der er i sådanne projekter.
Bestyrelsesmedlem, Trap Danmark A/S — 2014 - i dag
Har via bestyrelsesarbejdet bidraget til både bogudgivelsen af Trap Danmark og til den digitale
version af Trap samt det langsigtede samarbejde med lex.dk, som er kommet på nansloven.
Executive Vice President, Open AdExchange — februar- juni 2011
Open AdExchange havde til formål at udfordre Google på et af Googles dominansområder
“search”.
Digital udviklingschef, Berlingske Media — 2007-2011
Ansvarlig for at samle et team af digitale kræfter på tværs af Berlingske Media og eksekvere hele
koncernens digitale strategi sammen med den digitale direktør. Berlingske var i den periode
først med en række, nye initiativer inkl. en app til Berlingske Business på iPad, inden iPad’en var
lanceret i Danmark.
UDDANNELSE
CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, hold 2020-2, bestået med udmærkelse.
University of London — MA, Contemporary Approaches to English Studies, 1999-2000.
Aarhus Universitet - BA, Litteraturhistorie, 1996-1999.
ANDET
Altid velforberedt og fast besluttet på at bidrage konstruktivt i bestyrelsen med et glimt i øjet.
Født 1975, samboende, 2 børn.
Fuldt og opdateret CV på LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/annemariekirk
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