Claus Jensen
Medlem af bestyrelsen
Født

• Den 30. april 1964

Indtrådt

• Den 25. april 2013
• Udpeget af forbundene i CO-industri

Kompetenceprofil

• Ledelseserfaring opnået gennem forskellige ledelsespositioner i
Dansk Metal
• Bredt samfundskendskab
• Indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og
overenskomstsystemet
• Erfaring med ledelsessystemer, bemanding og organisatoriske
forhold
• Viden om budget og regnskab
• Viden og erfaring i forhold til det produktmarked, som
Industriens Pension konkurrerer på, herunder om
medlemmernes forsikrings- og pensionsbehov

Stilling

• Forbundsformand for Dansk Metal

Andre hverv
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CO-industri, formand
IndustriPension Holding A/S, medlem af bestyrelsen
Industriens Pension Service A/S, medlem af bestyrelsen
Industriens Kompetenceudviklingsfond, formand for bestyrelsen
Industriens Uddannelse- og Samarbejdsfond, næstformand for
bestyrelsen
AKF Holding A/S, medlem af bestyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, medlem af bestyrelsen og
rådet
Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond, medlem
af bestyrelsen
Arbejdernes Landsbank A/S, næstformand for bestyrelsen
A/S A-Pressen, medlem af bestyrelsen
A/S Femern Landanlæg, medlem af bestyrelsen
A/S Storebælt, medlem af bestyrelsen
A/S Øresund, medlem af bestyrelsen
ATP, medlem af repræsentantskabet
CPH Vækstkomité, medlem
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, medlem
Danmarks Nationalbank, medlem af repræsentantskabet
Det økonomiske Råd, medlem
Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, medlem af
hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
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• Femern A/S, medlem af bestyrelsen
• Grønt Erhvervsforum, medlem
• IndustriALL, European Trade Union, næstformand for
bestyrelsen
• Industriansatte i Norden, IN, formand for bestyrelsen
• Interforcekomiteen, medlem af bestyrelsen
• LINDØ port of Odense A/S, medlem af bestyrelsen
• Sund og Bælt Holding A/S, medlem af bestyrelsen
• Tænketanken EUROPA, medlem af Advisory Board og
strategikomitéen
• TeknologipagtRådet, medlem
Uddannelse

• Plade- og konstruktionssmed
• Bestyrelsesuddannelse skræddersyet af Finansforbundet og
Aalborg Universitet bestående af fire moduler, 2014

Tidligere
ansættelser og
hverv

•
•
•
•
•

Bestyrelseshonorar

• 2019: 141.254 kr.
• 2018: 138.665 kr.

Næstformand for Dansk Metal
Forbundssekretær i Forhandlingssekretariatet
Forbundssekretær i Organisationssekretariatet
Faglig sekretær i Dansk Metals Forbundshus
Lindø (Odense Staalskibsværft) - tillidsrepræsentant og medlem
af bestyrelsen
• Wittenborg - sikkerheds- og tillidsrepræsentant
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