
Må maksimalt fylde to sider CV kandidat til IUGs bestyrelse  

 

   

 

Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Det motiverer mig meget at arbejde i en god og positiv sags tjeneste, en sag med mening og med stort fokus på 
FN´s verdensmål. 
Det jeg, helt konkret kan bidrage med i IUG er, ”salgs”- og vækststrategiarbejdet, overfor virksomhederne i 
industrien. Jeg har stort netværk og adgang til beslutningstagere, i de virksomheder og industrier, som er 
interessante for IUG. 
Jeg glæder mig til at deltage i det fortsatte arbejde med en tydelig og kommunikerbar strategi i IUG, der sikre at 
alle vi alle ved hvad vi skal og ikke skal, hvor vi skal hen og hvordan vi kommer derhen. 
Med operativ erfaring fra teknologiprojekter i bl.a. Mellemøsten, Fjernøsten og Indien, har jeg, på egen krop 
oplevet nogle af de udfordringer der kan opstå i felten og mærket glæden ved at hjælpe og komme i mål. 
Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at gøre IUG større og stærkere og dermed styrke IUG´s evne til at bygge en bedre 
fremtid for mennesker, der er ramt af katastrofer og fattigdom. 

 

 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 

2006-2014 Oxmond Interactive ApS 
 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 

2018 - nu HEGSØ Search & Consulting Owner/Partner Headhunting / Consulting, Industri 

2016-17 MAN Energy Solutions Head, Business Support Strategi, ledelse, digitalisering, E-

commerce, master data, 

blockchain-teknologi. 

kommercielt- og teknisk salg. 

Forretningsudvikling. 

2012-16 Pointer Search / GADE Chefkonsulent Headhunting / Consulting, Industri 

2003-12 VESTFORBRÆNDING Manager / Leder Ledelse, kontraktstyring, udvikling, 
drift, org. udvikling, affald, 
affaldsforbrænding, 
forbrændingskedler, fjernvarme m.m. 

2005-06 Søværnets Officersskole Underviser Undervisning, tekniske fag. 

1999-03 Lyngsø Marine Projektleder Automations/SCADA systemer, world 
wide 

1998-99 Haldor Topsoe Service Engineer Idriftsættelse og service, 
røgrensningsanlæg. World wide. 

1997-98 H.C. Ørsted Værket Drift/Turbine Ingeniør Kedler, turbiner, fjernvarme, el-
produktion. 

1990-97 A.P. Møller / Maersk Maskinmester Sejlende maskinmester og 
maskinmesterstuderende. 

 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Maskinmester, Termodynamik kursus (DTU), Økonomi- og statistik kurser (CBS), Coach, matematisk student  
 

Navn Anders Hegelskov 

Adresse Dannebrogsgade 33, 2. sal, KBH V 

Mail ah@hegsoe.dk 

 


