
 

NY PROFESSIONEL BESTYRELSE I KONSULENTHUSET BALLISAGER 

Det 90 mand store konsulenthus med hovedkontor i Aarhus opruster med en ny, professionel bestyrelse. 

Den nye bestyrelse består af Per Mikael Jensen, Gitte Mandrup og Brian Busk, mens direktør Morten 

Ballisager fortsætter som bestyrelsesformand. Den nye bestyrelse skal bidrage til, at virksomheden kan 

fortsætte med at udvikle sig.  

For nogle år tilbage løftede Morten Ballisager for første gang sløret for det Konsulenthuset ballisager, som han 

forestillede sig i 2018 – 10 år efter virksomhedens etablering. En vigtig brik i 2018-planen var at etablere en helt 

ny bestyrelse, der kan være med til at udvikle og formulere nye visioner for alle i og omkring virksomheden. Det 

er denne brik, der nu er faldet på plads. 

”Vi vil gerne bevæge os fra at være et mellemstort konsulenthus med potentiale til at være en moden og 

anerkendt virksomhed med minimum 100 ansatte. Den rejse kræver en ny bestyrelse, som kan udfordre og som 

samtidig har blik for det DNA, der har skabt den hidtidige væksthistorie, ” siger bestyrelsesformand, Morten 

Ballisager, om ambitionen med en ny bestyrelse i et professionelt setup.  

Tre bestyrelsesmedlemmer med tre ekspertområder 

Den nye bestyrelse består af tidligere TV2- og Metro-direktør, Per Mikael Jensen, en af landets førende HR-

stemmer, Gitte Mandrup, og den tidligere direktør i IT-virksomheden Silkeborg Data, Brian Busk. De tre nye 

medlemmer er eksperter inden for hvert deres område, hvilket kommer til at være en afgørende vidensmæssig 

cocktail i ambitionen om at løfte Konsulenthuset ballisager op på næste niveau i virksomhedens historie. 

”Jeg synes, at vi gennem de seneste år har udviklet en ret stærk og betroet videnposition indenfor rekruttering 

og karriererådgivning. Nu er vi kommet til at punkt, hvor vi enten kan læne os tilbage og nyde vores succes – 

eller vi kan have ambitioner om at blive endnu dygtigere. Vi vælger det sidste, ” fortæller Morten Ballisager om 

timingen af den nye professionelle bestyrelse.  

Læs mere om Konsulenthuset ballisager A/S og de tre nye bestyrelsesmedlemmer på næste side.  

For yderligere information eller interview kontakt: 

Morten Ballisager, Direktør, tlf. 30 63 17 30, mb@ballisager.com  
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Fakta om Konsulenthuset ballisager A/S 

Konsulenthuset ballisager er specialist i karriererådgivning, outplacement og rekruttering og er blevet målt til at 

være en af Danmarks mest effektive private karriererådgivere af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hvert år hjælper 

konsulenthuset tusindvis af jobsøgere i job, og er i øjeblikket den største private rådgiver for akademikere. I alt 

beskæftiger konsulenthuset mere end 90 medarbejdere fordelt på tretten afdelinger i hele landet. 

Virksomheden omsætter årligt for mere end 50 mio. kr.  

Morten Ballisager er bestyrelsesformand for Konsulenthuset ballisager og forfatter til bogen 
”Moderne jobsøgning”, der blev udråbt til en af årets erhvervsbøger. I flere år har Morten 
Ballisager været benyttet som ekspert af bl.a. TV 2 NEWS, Jyllands-Posten, Politiken, 
Berlingske og Dagbladet Børsen. Morten er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har 
tidligere bl.a. arbejdet som underdirektør for Job Vision. 

 

Blå bog: Per Mikael Jensen 

Per Mikael Jensen 

Født 2. april 1962 i Århus 

1985-89  Uddannet journalist, Danmarks Journalisthøjskole  

1989-96  Assisterende indlands- og søndagsredaktør, Politiken  

1996-01  Ledende redaktionschef, Jyllands-Posten i København  

2001-03  Adm. direktør & chefredaktør, Metroxpress  

2003-06 Vice President og international chefredaktør, Metro International  

2006-07 Adm. direktør, TV 2 (Hjernen bag TV2 News) 

2007-13 CEO/President, Metro International  

2015-nu Formand, Altinget 

 

Blå bog: Gitte Mandrup  

Gitte Mandrup 

Født 1962 i København 

1981-85           Uddannet Kemiingeniør, DIA-K  

1985-90           Kemiker, Novo Industri A/S  

1990-97           Afdelingsleder QC (analyselaboratorier), Novo Nordisk A/S 

1997-02           Vice President QA (kvalitetssikring), Novo Nordisk A/S 

2000-02           Executive MBA, Scandinavian International Management Institute 

2002-06           Personaleudviklingschef & medlem af direktionen. Det Kongelige Teater 

2006-07           HR-direktør, TV2 Danmark A/S 

2007-nu           Forretningsdrevet HR-rådgiver i gittemandrup | Forretningsdrevet HR 

 
Blå bog: Brian Busk 

Brian Busk 

Født 1973 i Silkeborg 

1997-03 Senior Consultant & Functional Manager, Silkeborg Data 

2003-09 Head of Department, Silkeborg Data 

2009-16 Direktør, Silkeborg Data 

2010-nu Næstformand, IT-Forum 

2013-nu Hovedbestyrelsesmedlem, IT-Branchen 

2016-nu Medlem, Vækstforum Midtjylland 

2016-nu Partner og direktør for forretningsudvikling, InfoSuite A/S 


