CV – Pierre Olofsson
Fødselsår
1966
Uddannelse
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›
›

Skanska Top Executive Program, IMD Business School, Lausanne, 2008
Skanska Leadership Program, Skanska Management Institute, 1999
Civilingeniør (vejanlæg og vand), Lunds tekniska högskola, 1992
Reserveofficer, P7 Revingehed og P4 Skövde, 1988

Erhvervserfaring
2021-nu

Grundlægger og partner, Spira företagsutveckling AB

2016-2018

Viceadministrerende direktør med ansvar for Norden, Skanska AB
Medlem af koncernledelsen med ansvar for de nordiske byggerienheder. I rollen lå
ansvaret for kommerciel projektudvikling, boligudvikling i Norden inkl. BoKlok, et
selskab ejet sammen med IKEA, samt ledelse af koncernens sikkerhedsarbejde.

2012-2016

Administrerende direktør, Skanska Sverige AB
Ansvarlig for projektudvikling samt byggeriforretningen i Sverige, herunder
husbyggeri, boligbyggeri, vej og anlæg, samt asfalt og beton.

2011-2012

Viceadministrerende direktør, Skanska Sverige AB
Viceadministrerende direktør i Sverige for husbyggeri. Ansvarlig for omfattende
reorganisering af forretningen, en sammenlægning af enhederne for husbyggeri og
boligudvikling.

2008-2011

COO, Skanska Sverige AB
Del af Skanska Sveriges ledelse. Reorganiserede linje- og supportfunktioner og
reducerede derved omkostningerne med 560 millioner svenske kroner på to år.
Driftsdirektør i 2010 med ansvar for Skanska Teknik, Skanska Installation, Skanska
Maskin og supportenheder som sikkerhed, bæredygtighed og beregning.

1993-2008

Linjeledelse, distriktschef i Lund, og regionschef, Skanska Sverige AB
Linjeledelse i mange forskellige stillinger inden for husbyggeri i region Skåne.
Regionschef fra 2002 til 2008 og distriktschef i Lund fra 1999 til 2002.

Erfaring med bestyrelsesarbejde
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›

Medlem, Specialfastigheter (2019-)
Formand, Skanska Sverige (2016-2018)
Formand, Skanska Norge (2016-2018)
Formand, Skanska Finland (2016-2018)
Formand, BoKlok (ejes af Skanska & IKEA) (2016-2018)
Formand, Skanska Asfalt & Betong Norden (2012-2016)
Medlem, Skanska Business Unit CDN (2012-2016)
Medlem, Sveriges byggindustrier (2012-2016).

Relevante kompetencer i forhold til den vedtagne kompetenceprofil for bestyrelsen i
COWI Holding A/S
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Ledelseserfaring fra store byggerienheder i Norden, inklusive kommerciel projektudvikling og
boligudvikling, herunder BoKlok (en virksomhed ejet af IKEA og Skanska i fællesskab)
Forståelse af markeds- og driftsforhold, især på det nordiske marked
Mange års erfaring med udvikling af forretningsplaner og strategier til byggeri- og udviklingsenheder
Værdidrevet, bæredygtighed, diversitet, etik og sikkerhed, samt sikkerhedsledelse i Skanskakoncernen
Strategi
Erfaring med økonomi- og risikostyring fra Skanska-koncernen samt implementering af risikostyring
i de nordiske forretningsenheder
Adskillige års erfaring fra resultatdrevet virksomhed, samt indsigt i vigtigheden af at sikre det bedst
mulige resultat.

