
RESUMÉ
Jeg er en erfaren og idérig person, der går all in i de projekter, jeg arbejder med. 
Jeg er praktisk orienteret og er i stand til at omsætte idéer til virkelighed. 
Min styrke i forhold til planlægning gør, at jeg bevarer overblikket -  også når der 
er mange bolde i luften. 
Jeg har fokus på styring for at sikre succesfuld afvikling. 
Derfor har jeg haft succes med at skabe og afvikle events af forskellig karakter. 

TILLIDSHVERV

Nuværende:
Domsmand, Vestre Landsret

Bestyrelsesmedlem, NB Group A/S
Bestyrelsesmedlem, NB Knezice A/S

Frivillig, Classic Race Aarhus Fond

Tidligere:
Domsmand, Retten i Aarhus
Lokalråd, BG Bank, Aarhus

Formand, Skovbakken Håndbold Erhvervsklub
Bestyrelsesmedlem, Skovbakken Håndbold

Bestyrelsesmedlem, Liberalt Oplysningsforbund
Bestyrelsesmedlem, Hasle Tennisklub

UDDANNELSE

Merkonom, Regnskab og finansiering
Diverse ledelseskurser

Diverse IT kurser

Adresse
Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg

Telefon - E-mail                      
 4116 9595 - jb@nb-group.dk

Født
5. februar 1960

Civil status
Min mand Niels Brøchner 

som jeg har levet sammen med i 
15 år, dødede i november 2016.  

Vi har hver to voksne børn.
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ERHVERVSERFARING
2009-2016 Eventchef, Classic Race Aarhus Fond, www.craa.dk
Classic Race Aarhus Fonden er grundlagt og idéudviklet af min mand Niels Brøchner, 
hvor jeg allerede fra 2008, to år før første event, aktivt har deltaget i konceptudvik-
ling, strategiplaner, budgetter mm. Jeg har været fast tilknyttet Fondens sekretariat 
og indgået i chefgruppen samt har været ansvarlig for planlægning og eksekvering 
af størstedelen af eventens aktiviteter, lige fra åbningsceremoni, reception, firmaar-
rangementer, udstillere og salgsboder til underholdning, bryllupper, aftenfest med 
kongelig deltagelse etc. etc. 
Som ansvarlig for VIP events for Fondens sponsorer og ambassadører samt med-
lemsklubberne Classic Connect og Members Club, har jeg planlagt, arrangeret og 
afviklet Charity Dinner for 250 personer i Turbinehallen, årlig sponsormiddag på 
Restaurant Frederikshøj, eksklusive besøg i førende bilhuse, warm up/pressemøde i 
Musikhuset, rejse til Goodwood i England m.m.
Classic Race Aarhus er i dag en international event med 42.000 besøgende. 
Efter afvikling af 2016 eventen, valgte jeg at stoppe som eventchef samtidig med at 
min mand overgav ledelsen til en ny direktør. 

2004-2011 Selvstændig, JB Travel & Event, Zámek Kněžice, Tjekkiet
Idé- og projektudviklet et eventhotel i Tjekkiet. Først en gennemgribende renove-
ring af et 2000 m2 stort slot med historie tilbage til det 16. århundrede. Dernæst 
konceptudvikling, etablering og drift af hotel med 16 værelser, restaurant, wellness, 
konference og teambuilding. Har bl.a. lavet events for Mercuri Urval, IBM, Rema 
Ejendoms Invest, Frederiksberg Kommune, Aarhus Amt mf.
Jeg har gennem processen håndteret de kulturelle og sproglige udfordringer, som 
naturligt opstår, når man etablerer sig i et fremmed land.  Foruden den daglige 
ledelse af eventhotellet varetog jeg salg, markedsføring mod små og mellemstore 
danske virksomheder og har opnået adskillige medieomtaler.

1991-2003 Økonomi- og administrationschef, Malerfirma Ernst Hansen, Aarhus
En håndværksvirksomhed med over 100 ansatte, hvor jeg var med i virksomhedens 
ledelse. Kompetence og ansvarsområder: Budget, regnskab, entreprisestyring, likvi-
ditet, løn og personaleadministration, administrative forretningsgange, arbejdsmiljø 
og sikkerhed mm. Leder af administrationens fem ansatte.

1987-1991 Økonomi- og administrationsmedarbejder, Rasmussen & Schiøtz A/S 
(nu NCC), Aalborg
En entreprenørvirksomhed med 40 funktionærer og ca. 150 timelønnede, hvor jeg 
havde reference til regionsdirektøren. Kompetence og ansvarsområde: Koordine-
ring af regnskabsfunktionen, herunder bogholderi og budgetopfølgning, udarbejde 
regnskabsrapportering, tilrettelægge og styre økonomiske opfølgningssystemer, 
udarbejde og vedligeholde administrative forretningsgange.

1983-1987 Leder af regnskabsafdeling, kontorfuldmægtig, Grønlands 
Televæsen, Nuuk
Nuuk Teleregionscenter – én af tre teleregioner i Grønland med ca. 230 medarbej-
dere. Avancerede efter kort tids ansættelse til overassistent og efterfølgende til kon-
torfuldmægtig. Ansvarsområde: Regnskabskontor med kasse og bogholderi, budget 
og bevillingskontrol, debitorregnskab samt inkassovirksomhed. Leder af afdelingens 
11 ansatte + elever.

1978-1983 Kontorassistent, elev fra 1978-1980, Tømrernes Andelsselskab, 
Hjørring/Frederikshavn
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