
NIKOLAJ BRUUN
Nikolaj Bruun har i mere end 25 år arbejdet i dansk og internationalt erhvervsliv. Nikolaj har igennem mere 
end 15 år opbygget stor national og international ledelseserfaring på mellem- og toplederniveau samt erfar-
ing med bestyrelsesarbejde. Nikolaj har bl.a. haft internationale lederstillinger som Technology Manager, 
General Manager & Salgsdirektør, og har derigennem opbygget stor viden og erfaring omkring forretning-
sudvikling, organisationsudvikling, udvikling af mennesker og teams, samt forståelse af adfærd på tværs af 
kulturer.

Nikolaj har erfaring indenfor udviklings- og produktionsvirksomheder specielt indenfor, hightech, elktronik, 
IT, Apparat & Sensorteknologi, SW samt med forretningsudvikling og salg i Europa, Asien og USA. Derudover 
har Nikolaj erfaring med opstartsvirksomheder, der ønsker at få støtte til udvikling af forretningsplaner, bud-
gettering, finansiering og det at starte en virksomhed op i Danmark. 

Uddannelsesmæssigt har Nikolaj en baggrund som elektriker, civilingeniør, økonom og psykoterapeut. Niko-

laj har løbende suppleret dette med en række kurser og uddannelser inden for salg, ledelse- og personlige 
udvikling, herunder, mindfulnessinstruktør og coach.

Nikolaj har bred international erfaring inden for ledelse, udvikling og salg. Han kommunikerer godt på alle 
niveauer, på tværs af kulturer og er god til at opbygge nye forretningsområder og relationer.

Nikolaj siden 2010 drevet virksomhed, der har til formål at udvikle mennesker, såvel i erhvervslivet som pri-
vate, med at bringe deres evner og talenter i spil gennem terapi, coaching og mentaltræning.

Som proces- og organisationskonsulent har Nikolaj arbejdet med forandringsledelse, lederudvikling af 
lederteams, individuel lederudvikling, teamudvikling, kulturudvikling og implementering af værdier, kon-
flikthåndtering & feedback samt mindfulnesstræning. Proces- og organisationskonsulentrollen har typiskt et 
længere perspektiv, hvor der arbejdes i virksomheden i en længere periode af 12-48 måneder. Virkningen af 
dette er at sikre, at den ønskede forandringen implementeres og fastholdes.      

UDDANNELSER
Psykoterapeut & Coach 
Mindfuldnessinstruktør
Økonom (HD-F)
Civilingeniør (MS EE)
Elektriker

ERHVERVSERFARING
Elektriker 6 år
Udviklingsingeniør og projektledelse . Force Technology 6 år
Ledelse af mennesker og teknologi . Nokia Danmark 8 år 
General Manager . Ethertronics 2 år
Egen virksomhed . ZenDanmark 8 år
Director Sales & Marketing . Foxconn 3 år
Forretningsudvikling . Grow Networks 2 år
Proces- og orgainsationskonsulent . NikolajBruun ApS 5 år
Bestyrelsesformand 3 år . Det Lærende Fængsel
Bestyrelsesformand 3 år . Aftentider.dk
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