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HELEN KOBÆK

Associeret partner

Rådgiver på strategisk niveau, for-

andring og innovation i ledelse, 

forebyggelse, bæredygtighed og 

samskabelse som strategisk værktøj,  

finansiel regulering og anvendelse af 

digitale værktøjer i et ledelses-perspektiv 

Associeret partner for Faarup & Partners A/S, 2019 – nu 

Helen er optaget af - at der findes løsninger, der virkelig har kunden i fokus og 

som samtidig bidrager til at alle hele tiden arbejder og brænder for 

virksomhedens vision og mission – at der udvikles nye samskabelsesformer og 

muligheder for på den måde at skabe merværdi for alle – at finansiel regulering  

håndteres på toplederniveau for at sikre virksomhedens robusthed og fremtid.

• 30+ år i Finanssektoren som medlem af direktionen i PenSam fra 1985 

og bestyrelsesmedlem/formand  i en række koncernselskaber

• Ejer af Helen Kobæk ApS fra 2016 – med fokus rådgivning.

• Foredragsholder om forebyggelse og samskabelse

• Bestyrelsesarbejde: Formand for bestyrelsen i Estaid ApS, 

bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen ”Søparken”

• Faglige netværk: VL50, K1 kommunikationsforening, IPE and IPE 

RealEstate fora, IMD Alumni

• Cand.jur og toplederuddannelse senest IMD i 2016

Ledelse, Innovation, produkt- og Forretningsudvikling

Medlem af PenSam’s direktion og udviklede blandt andet et nyt 

pensionskocept FlekSion, som betød direkte indflydelse for den 

enkelte pensionskunde. Arbejdet med regulatoriske forhold  og 

deres betydning for at drive finansiel virksomhed. Formand for 

Livs-og pensionsudvalget i Forsikring & Pensions i  gennem en 

årrække

Konsulent og rådgiver

Har siden 2016 drevet konsulentvirksomhed, med et 

særligt fokus på at levere rådgivning og sparring til 

forandring, nye mulighed og innovative løsninger. Det 

gælder såvel for ”gamle” virksomheder som for startups.

Forebyggelse samskabelse og bæredygtighed

Var den første inden for livs- og pensionsbranchen  til  

systematisk og målrettet at arbejde med forebyggelse.. Det 

indebar nye samskabelser, fx med forskere, 

arbejdsmiljøspecialister og andre organisationer. Målet var – og 

er – at alle skal kunne leve livet hele livet uanset jobfunktion og 

baggrund. 

Vende tingene på hovedet

Evner at se udfordringer i et nyt lys og er medstifter af 

Demensalliancen og har samarbejdet med Ungdommens Røde 

Kors (URK) og Hjem til alle alliancen (hjemløse). 


