
 

 

  

Netværk for innovationsagenter – vores trænere 

Jakob Munk Nielsen har 15 års erfaring med innovation i offentligt og privat regi som konsulent, leder, 
iværksætter og bestyrelsesmedlem. Har var i syv år konsulent og leder i Rambøll Management Consulting, 
fulgt af syv år som leder i IT- og telebranchen. Jakob Munk har været med i udviklingen af en lang række 
værktøjer og skabeloner – f.eks. en forretningsplansskabelon til Erhvervsstyrelsen, der er blevet 
downloaded over en million gange. Jakob Munk har også selv startet flere virksomheder, senest 

mobilmødet.dk. 

Roxana Kia har over 10 års erfaring i at frembringe ekstraordinært lederskab i ledere i både offentlige og 
private virksomheder og har arbejdet med udvikling af mange hundrede ledere. Med kraftfulde teknikker 
og udgangspunkt i Teori U, træner Kia ledere i personlig excellence ved at frigøre deltagernes unikke styrker 
og potentialer i personlig kommunikation og ledelse. Kia er tidligere skuespiller og har trænet i 10 år i 
personlige udviklingsteknikker baseret på indiansk visdom. Hun træner både teams og individuelle ledere 
over hele verden. 

Ole Mølgaard har i 15 år været leder i DR, senest som udviklingschef, musikchef og direktør for radio. 
Mølgaard har ledet en lang række innovations og forandringsprojekter. Han er grundlæ gger af Radio 
Klassisk, sidder i bestyrelsen for flere medievirksomheder og organisationer, og er programdirektør for CBS -

Executive’s medieprogram. 

Lars Lundbye rådgiver internationale virksomheder om strategi og innovation – pt. hjælper han som 
Executive Strategist Grundfos med at udvikle strategier for fremtidens vandforsyning. Han har 20 års 
erfaring med innovation i over 100 virksomheder – fra store multinationale til små startups – og har selv 
grundlagt og ledet adskillige succesfulde virksomheder. Lundbye underviser topledere i innovationsstrategi, 
co-creation og lederskab på CBS-Executive – og laver med Roxana Kia ledelses-retreats hvor det personlige 

lederskab udvikles og fokuseres. 
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