Mads Andersen
Formand for bestyrelsen
Født

• Den 25. april 1969

Indtrådt

• Den 21. april 2010
• Udpeget af forbundene i CO-industri

Bestyrelsesudvalg

• Investeringsudvalget (formand)
• Udvalget for ansvarlige investeringer (formand)

Kompetenceprofil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledelseserfaring opnået som formand for industrigruppen i 3F
Bredt samfundskendskab
Strategiske kompetencer
Politisk erfaring bl.a. som mangeårigt byrådsmedlem i Køge
Kommune
Indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og
overenskomstsystemet
Bestyrelseserfaring med ledelse af finansiel virksomhed opnået
i Industriens Pension
Erfaring med ledelsessystemer, bemanding og organisatoriske
forhold
Viden om budget og regnskab opnået gennem deltagelse i
økonomiudvalget i Køge Kommune
Viden om lovgivningsrisici
Viden om investeringer, pension og forsikring, kapitalforhold og
solvens (ISB), outsourcing af væsentlige aktivitetsområder,
information og kommunikation til medlemmer
Viden om det produktmarked, som Industriens Pension
konkurrerer på, herunder om medlemmernes forsikrings- og
pensionsbehov

Stilling

• Gruppeformand i Industrigruppen, 3F

Andre hverv

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CO-industri, næstformand
IndustriPension Holding A/S, formand for bestyrelsen
Industriens Pension Service A/S, formand for bestyrelsen
Industriens Kompetenceudviklingsfond, medlem af bestyrelsen
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, medlem af
bestyrelsen
InnovationsFonden, medlem af bestyrelsen
Laugesens Have A/S, formand for bestyrelsen
Fagbevægelsens Hovedorganisation, medlem af
hovedbestyrelsen
Nordsøenheden S.O.V., medlem af bestyrelsen
3F, medlem af hovedbestyrelsen
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Uddannelse

•
•
•
•

Butiksslagter
Diverse fagretslige kurser
Den Kollektive Arbejdsret
Bestyrelsesuddannelse skræddersyet af Finansforbundet og
Aalborg Universitet bestående af fire moduler, 2014

Tidligere
ansættelser og
hverv

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forhandlingssekretær i 3F Industri
Formand for 3F Køge Bugt
Formand for SiD Køge
Codan Gummi A/S (tillidsrepræsentant)
Formand for Køge Havn
Formand for ETK
Byrådsmedlem i Køge Kommune
Medlem af økonomiudvalget i Køge Kommune
Medlem af div. fagudvalg i Køge Kommune

Bestyrelseshonorar

• 2019: 282.548 kr. – udbetalt til 3F
• 2018: 277.329 kr. – udbetalt til 3F
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