
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erik@blochoestergaard.dk 

3146 2426 

LinkedIn 

 

 

Erik Korsvik Østergaard (f. 1973) 

 

Slettevej 11, 2870 Dyssegård 

 

Far til Signe (2002) og  

Jeppe (2003).  

 

Gift med Line. 
 

 

Erik Korsvik Østergaard 
 

Med fremtiden i fokus:  

Transformation, lederskab og kultur, vækst og digitalisering 

 

Min Profil 

 

Det moderne arbejdsmarked giver udfordringer, og skaber muligheder.  

 

Det stiller nye krav til virksomhedernes forretningsmodel, ledernes 

kompetencer, organisationens struktur og kultur, og håndtering af 

medarbejderne.  

 

Og det giver nye muligheder for at gentænke og re-designe virksomhedens 

mindset og mekanismer. 

 

Netop det er mit fokus og min kompetence – og det kan jeg hjælpe med. 

 

Min ledelseserfaring fra en række danske corporates giver et stærkt afsæt for 

min rådgivning og ansvarstagen, som jeg også sætter i spil i min dagligdag – 

både i store danske internationale corporates og i progressive scaleup-

virksomheder. Begge steder arbejder jeg tæt med de øverste ledelseslag. 

  

Min seneste bog om fremtidens lederskab, ’Teal Dots in an Orange World’, er 

nomineret til Management Book of the Year 2020 i UK i kategorien ’Business 

and Leadership Transformed’ 
 

Jazzpianist, amatørkok og 

kaffeelsker. 

 

Dansk (modersmål) 

Engelsk (flydende) 
 

 Mine spidskompetencer i bestyrelsesarbejdet 

 

• Transformationer fra traditionel organisation til New Ways of Working 

og moderne forretningsmodeller, også med øje for bæredygtighed 

• Leadership og moderne virksomhedskultur, også globalt 

(Future of Work) 

• Vækst af scaleup-virksomheder (fra 10 til 100 medarbejdere) 

• Digitalisering og IT 
 

  Mit Domænekendskab 

 

• IT, softwarebranchen, professional services 

• Videnstunge/projektbrancher, fx engineering, renewables, finance 
 

  Min Insights Discovery-profil  

Rød Gul / Blå Grøn, kaldet ”Motiverende Entreprenør” 

 

Min TT38 styrkeprofil 

Fremtidsorienteret, Kommunikerende, Startende, Idérig, Retfærdig, Ansvarlig, 

Forbedrende, Målrettet, Koordinerende. 

 

Og så kan jeg skabe ro, nærvær og oprigtig dialog, både i bestyrelsen og med 

organisationen. 

 
   

https://www.linkedin.com/in/erikkorsvikoestergaard/


  Erhvervserfaring 

 

  2014 - Bloch&Østergaard ApS 

Founder, executive advisor, forfatter, foredragsholder 

 

Rådgiver top- og executive leaders omkring fremtidens 

arbejdsmarked, organisering, arbejde og lederskab. Guider 

dem gennem transformationen. Tæt og fortroligt samarbejde 

med ledergrupperne i store corporates og små progressive 

scale-ups. 

 

  2013 - 2014 ProActive A/S 

Principal Consultant 

 

Fokus på strategi og digitalisering, på forretningsforståelse og 

forandringsledelse, for danske internationale virksomheder, 

deriblandt CRM, ERP, marketing, intern kommunikation, 

document management, mobile strategy etc. 

 

  2012 - 2013 Ørsted (tidl. DONG) 

Head of Business IT, Wind Power 

 

Ansvarlig for vitale dele af IT services og projekter til støtte for 

den voldsomme vækst i vores business unit – og for de 

tilknyttede medarbejdere. 

 

  2010 - 2012 ProActive A/S 

Manager  

 

Med-afdelingsleder for Life Science-teamet med 15-20 

medarbejdere, og ansvarlig for salg og KAM-arbejdet. 

 

  2008 - 2010 NNIT A/S 

Program Manager, Principal Consultant 

 

Fokus på IT-drift og 8-12 projekter i globalt IT-program. 

Rådgivning om digitalisering og forandringsledelse. 

 

  2004 - 2008 Novo Nordisk A/S 

IT Project Manager 

 

Ansvarlig for flere globale IT-projekter, med multiple 

stakeholders. Forandringsledelse for globale projekter. 

 

  1999 - 2004 CTO, Project Manager, team lead, software architect, 

developer ved en række virksomheder i dotcom-perioden, 

bl.a. Siemens 

 

  Dertil medlem af Advisory Board for scaleup-virksomheder (senest for 

Skjoldby&Co, Onlineafdelingen ApS og TR Media) – og gæsteforelæser på 

CBS. 

 



 

  Uddannelse  

  2019: Board Certificate fra Board Assure 

 

2006: EBA, Cross-Cultural Project Management, DTU 

 

1999: Civilingeniør i Anvendt Matematik, DTU. 

 

  Kompetenceoversigt 

 

  Personlige egenskaber: Niveau: 

  Tillidsvækkende og autentisk Høj 

  Ser muligheder og skaber glæde Høj 

  Samarbejds- og relationskompetencer Høj 

  Overblik Høj 

  Kommunikationskompetencer Høj 

  Integritet Høj 

  Handlekraftig og engageret Høj 

  Analytisk og systematisk Middel 

  Politisk erfaring Ingen 

    

  Faglige kompetencer: Niveau: 

  Teknologi, digitale kompetencer og IT Høj 

  Strategi- og forretningsudvikling Høj 

  Koncept- og produktudvikling Høj 

  HR, ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling Høj 

  Eksekvering af strategiske tiltag Høj 

  Salg og afsætning Middel 

  Markedsføring og kommunikation Middel 

  Regnskab, finansiering og økonomistyring Lav 

  Processer Lav 

  Outsourcing Lav 

  Jura og lovgivning Lav 

  Logistik Ingen 

  Køb og salg af virksomheder Ingen 

    


