CV – Lars Green Lauridsen
Fødselsår
1961

Uddannelse
Landinspektør (cand.geom.), Aalborg Universitet

Erhvervserfaring
1988

Research student, Ardhi Institute, Dar es Salaam,
Tanzania

1989-1991

TBM-landmåler (tunnelboremaskinemåler) ved
Storebæltsbroen, MT Group

1991-1993

Lektor i geodæsi, landmåling og matematik,
University of Zambia

1993-1994

Konsulent, Scankort
Konsulent inden for ejendomssystemer i Skt. Petersborg,
Rusland

1994-1998

International Sales and Project Manager, Kampsax
Projektledelse og salg inden for ejendomsret og EU's
subsidiesystem for arealstøtte, herunder ledelse af teams og
projekter, primært i Østeuropa i overgangsårene. Ansvarlig for
solid vækst og betragtelig omsætning i projektporteføljen.
Ansvarlig for feasibility studie samt forberedelse af Kampsax’
produktionsenhed i Indien (nu COWI Indien).

1998-1999

International salgs- og projektleder, BlomInfo

2000-2000

Tilbudsleder, J.H. Schultz Holding A/S

2001-2004

Afdelingschef for internationale aktiviteter, BlomInfo
Ledelse af de internationale aktiviteter i den norske Blomkoncerns aktiviteter inden for ejendomsret og kortlægning.
Ansvarlig for opbygning af disse aktiviteter i Europa og skabte
en rentabel forretning. Ansvarlig for opstart og overordnet
ledelse af produktionsselskab til distributed work i Rumænien
og udvikling af selskabet til at omfatte ca. 150 medarbejdere.

2004-2007

Kontorchef, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Ansvarlig for et antal registre underlagt dansk lov. Ansvarlig
for at føre flere lovændringer igennem Folketinget. Personaleledelse af 15 medarbejdere og leverandørstyring. Registrene
blev udliciteret til den private sektor.

2007-

COWI A/S
Siden 2007 har Lars Green Lauridsen bestredet forskellige
stillinger i COWI:

›

Afdelingschef for GIS og it (2007-2008)

›

Senior vice president for Geografisk information og it
(2008-2012)

›

Senior vice president for Plan og økonomi (2012-nu)

›

Bestyrelsesmedlem, COWI India Limited (2008-nu)

›

Bestyrelsesmedlem, COWI Mapping UK (2008-nu)

›

Medlem af samarbejdsudvalget for fagudvalgene og COWI
A/S’ ledelse, og ansvarlig for lønsumsforhandlinger i COWI
A/S med fagudvalgene.

Relevante kompetencer:

›
›
›
›
›
›
›

Strategi og implementering af strategi
Økonomistyring
International forretningsudvikling og projektledelse (Europa, Asien og
Afrika)
Erfaring med internationale finansinstitutioner
Indsigt i den offentlige sektor
Balance mellem virksomhedens og medarbejdernes interesser
Udlicitering og distributed work.

Kompetencer i henhold til den vedtagne kompetenceprofil for
COWI Holding A/S' bestyrelse:

›
›
›
›
›
›
›

Topledelse af andre globale eller nordiske rådgivningsvirksomheder
Økonomi- og risikostyring i globale virksomheder
Kunderelationsstyring, herunder salg, marketing og branding
Personaleledelse i vidensbaserede virksomheder
Driftsoptimering af servicevirksomheder
Erfaring med fusioner og overtagelser af virksomheder og/eller med
alliancer
Forretningsudvikling.

