CURRICULUM VITAE
Michael Bach Jensen
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FØDT:
CIVIL:

24. august 1960, Herning
Gift med Karen Østergaard

FAGLIG PROFIL:

Jeg har 10 års erfaring på M402 niveauet, der spænder over operativ og international erfaring,
samt erfaring fra niveau II stab, med blandt andet organisations- og materieludvikling, samt erfaring
som vicedirektør i en funktionel styrelse, hvor mit fokus er på kunderelationer og kapacitetsstyring.
Jeg er en leder, der er bevidst om betydning af gode relationer og effektive processer i komplekse
virksomheder, hvor resultater skabes i samarbejde mellem medarbejdere. Min ledelsesstil er derfor
uformel og præget af høj grad af involvering af underlagte chefer og en anerkendende tilgang for at
skabe høj grad af tillid i samarbejdet gennem et godt arbejdsmiljø.

ERHVERVSERFARING:

2019 – D.D.:
Taktikinspektør i hæren/Næstkommanderende i Hærkommandoen.
2018 – 2019:
Vicedirektør med styringsansvar ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
•
Medlem af direktionen og ledelse af Styringsdivisionen med ca. 100 medarbejdere.
•
Ansvar for porteføljestyring af styrelsens kapaciteter, samt for styrelsens økonomi,
HR og IT.
•
Formand for Ejendomsstyrelsens Informationssikkerhedsudvalg.
•
Større opgaver: Strategiudvikling om samarbejde (Mindset Samarbejde). Udvikling af
internt lederuddannelseskursus i samarbejde med LEAD. Udvikling af styrelsens Target
Operation Model for informationssikkerhed samt krisestyringsorganisation i samarbejde
med Deloitte.
2015 – 2018:
Vicedirektør og chef for Kundedivisionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
•
Medlem af direktionen og ledelse af Kundedivisionen med ca. 525 medarbejdere.
•
Ansvar for styrelsens landsdækkende driftsopgaver.
•
Ejendomsstyrelsens repræsentant på strategiske niveau i styregruppe på Facility Manage
ment kontrakter med Forenede Service og ISS, samt på kontrakt om drift af tekniske
basisinstallationer med Kemp & Lauritzen.
•
Formand for Ejendomsstyrelsens Hovedarbejdsmiljøudvalg, Informationssikkerhedsudvalg
og Sikkerhedsudvalg.
•
Større opgaver: Deltagelse i udvikling, konkretisering og implementering af Ejendoms
styrelsens budgetanalyse, forandringsledelse i forbindelse med implementering af to
større organisationsændringer. Strategiudvikling af Ejendomsstyrelsens servicekoncept
(Mindset Service) for at sætte fokus på kundeforståelse og kundeorienterede løsninger.
2014 – 2015:
Chief Operations Officer ved United Nations Mission in Liberia, Afrika.
•
Mangfoldighedsledelse af Force operationsafdeling med ca. 20 medarbejdere fra ca. 12
forskellige nationer repræsenterende alle verdensdele.
•
Ansvar for planlægning og udførelse af UNMIL Force operationer.
•
Samarbejde med øvrige UNMIL komponenter, andre FN organisationer, UNOCI og FN
hovedkvarteret i New York, samt stedfortræder for UNMIL Force Chief of Staff.
•
Større opgaver: Implementering af UNMIL Force reduktionsplan (Draw Down Plan). Krises
tyring i relation til verdens værste ebolaepidemi.
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2012 – 2014:
Chef for hærens 2. Brigade.
•
Ledelse af 2. Brigade med mellem 1800 og 2800 medarbejdere (afhængigt af antal 		
værnepligtige, der varierer over året).
•
Større opgaver: Uddannelse af 2. Brigades stab og enheder og deltagelse i udvikling
af ny hærstruktur.
2009 – 2012:
Chef for Udviklingsdivisionen ved Hærens Operative Kommando.
•
Medlem af hærens direktion og ledelse af Udviklingsdivisionen med ca. 50 medarbejdere.
•
Ansvar for hærens organisations- og materieludvikling.
•
Større opgaver: Deltagelse i udvikling af ny hærstruktur og ansvarlig for implementering af
forsvarsforlig i hæren.
2006 – 2009:
Chef for Operations- og Føringsuddannelse (OFU) ved Forsvarsakademiet.
•
Leder af OFU med lærerstab på fem faste medarbejdere, diverse timelærere og ansvar for
udvikling af særligt udvalgte og talentfulde elever fra hæren.
•
Større opgaver: Undervisning i militær operationsanalyse, udvikling af dansk landmilitær
doktrin samt medlem af NATOs arbejdsgruppe for landmilitær doktrinudvikling.
2005 – 2006:
Chef for Udviklingsstabens Optimeringssektion i Forsvarsstaben.
•
Opbygning og ledelse af ny analysesektion med ca. 10 medarbejdere.
•
Større opgaver: Analyse af UAV Tårnfalken og analyse af udsendelsesperioder længde i
forbindelse med internationale operationer.
2004 – 2005:
Stabschef og næstkommanderende ved Den Kongelige Livgarde.
•
Ledelse af Livgardens stab og stedfortræder for chefen for Livgarden.
•
Større opgaver: Forberedelse af staben til overgang til funktionelle tjenester med opret
telse af Lokalt Støtteelement, samt forandringsledelse i forbindelse med udvikling og
implementering af internt kulturændringsprogram.
2003 – 2004:
Chef for III Livgardebataljon.
•
Chef for kadrebataljon under 2. Sjællandske Brigade og for
Livgardens Internationale Center.
•
Større opgaver: Missionsuddannelse af enheder til udsendelse til Irak og Kosovo.
2003:
Stabschef og næstkommanderende ved det danske kontingent i Irak (DANCON/Irak, hold 1).
•
Chef for kampgruppens stab og stedfortræder for kampgruppechefen.
•
Større opgaver: Uddannelse, deployering til Kuwait og efterfølgende ind i Irak, etablering af
lejr og logistisk base, operationer i ansvarsområdet, samarbejde med lokale stamme- og
religiøse ledere samt nye myndighedspersoner, rekruttering og uddannelse af lokale sik
kerhedsstyrker, og samarbejde med britiske foresatte myndigheder.
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2001 – 2003:
Leder af Driftssektionen i Forsvarsministeriets 1. kontor.
•
Leder af ministeriets nationale og internationale operationer, og sagsbehandler i forhold til
Forsvarets Efterretningstjeneste.
•
Større opgaver: Krisestyring i relation til 9/11, herunder efterretnings- og sikkerheds		
forhold, beredskab og totalforsvar, samt samarbejde med Statsministeriet, Udenrigsminis
teriet og Justitsministeriet.
2000 – 2001:
Sagsbehandler i Forsvarsministeriets 1. kontor.
•
Sagsbehandler på dansk deltagelse i internationale operationer.
•
Større opgaver: Udarbejdelse af oplæg til Folketingsbeslutninger vedr. Danmarks interna
tionale engagement.
1997 - 2000:
Adjudant hos Forsvarschefen.
1996 - 1997:
Stabsofficer og souschef i Forsvarsstabens Våbenkontrolsektion.
1992 - 1994:
Lærer i taktik ved Hærens Officersskole.
1991 - 1992:
Chef for 1. Panserinfanterikompagni ved I Bataljon/Dronningens Livregiment.
1989 - 1990:
Næstkommanderende ved Charlie Company/Danish Contingent United Nations 			
Forces in Cyprus.
1989:
Efterretningsofficer ved I Bataljon/Dronningens Livregiment.
1989:		
Chef for 1. panserinfanterikompagni ved I Bataljon/Dronningens Livregiment.
1987 - 1988:
Næstkommanderende ved 1. Panserinfanterikompagni ved I Bataljon/Dronningens Livregiment.
1981 - 1982:
Værnepligtig delingsfører i panseringeniørkompagni ved Jyske Ingeniørregiment.
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UDDANNELSER:

2017 - 2019:
Master of Business Administration i Emergent Management (MBA), Aalborg Universitet.
Specialeopgave med tema om frigørelse af virksomhedens skjulte ressourcer ved brug af
social kapital og relationel koordinering.
1982 - 1986:
Linjeofficersuddannelse ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
1985 – 1986:
Regnskabslære/Driftsøkonomi, Højere Handelseksamens niveau.
1977 – 1980:
Matematisk-fysisk student på Frederikshavn Gymnasium.

KURSER OG
EFTERUDDANNELSER:

UDNÆVNELSER:

SPROGKUNDSKABER

FRITIDSINTERESSER:

2020:		
2019:		
2014:		
2013:		
2012:		
2010:		
1995 – 1996:
1995:
1991:		
1990:		
1986:		
1981:		
1980 – 1981:

Rotary Leadership Institute (RLI).
Uddannet bruger af ”Relationel Koordinering” ved Joint Action Analytics.
United Nations Protection of Civilians Course, Finland.
Kursus i forandringsledelse for Forsvarets top -100 chefer.
Kursus i Helhedsledelse ved Forsvarsakademiet.
Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus.
Stabskursus II ved Forsvarsakademiet.
Operations- og Føringsuddannelse ved Forsvarsakademiet.
Stabskursus I ved Forsvarsakademiet.
Føringskursus I ved Hærens Officersskole.
Våbenkursus ved Hærens Kampskole.
Reserveofficersuddannelse på Hærens Ingeniør og ABC-skole.
Sergentuddannelse ved Hærens Sergentskole.

2020:		
2009:		
2003:		
1996:		
1988:		
1986:		
1982:		
1981:		
1981:		

Brigadegeneral
Oberst
Oberstløjtnant
Major
Kaptajn
Premierløjtnant
Løjtnant af reserven
Sekondløjtnant af reserven
Sergent

Dansk:		
Engelsk:
Tysk:		

Modersmål
Flydende skrift og tale.
Samtaleniveau.

Jeg får stor energi af at holde mig i gang fysisk ved arbejde på vores skovejendom, hvor vi dyrker
forceret kvalitetsløvtræ og gennemfører andre forekommende opgaver indenfor skov- og naturpleje.
Derudover holder jeg mig fysik i gang ved at sejle havkajak, gå på jagt, cykle, løbe eller stå på ski.

