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HENRIK FAARUP

Managing partner

Konsulent og rådgiver på strategisk og 

taktisk niveau ved ledelse af transfor-

mationer og projekter

UDDRAG AF CV:

Stifter af og managing partner for Faarup & Partners A/S, 2002 – nu 

Henrik er optaget af at gentænke og udfordre traditionelle tilgange, så 

virksomheder og organisationer kan lykkes bedre med komplekse transfor-

mationer og forretningskritiske projekter - på alle parametre. 

• Underviser og driver på udvikling af koncepter, værktøjer og kurser inden 

for Forretningskritiske Projekter, Business Cases og Gevinstrealisering

• Medstifter og medejer af Center for Mental Robusthed (gennem Faarup & 

Partners)

• Direktør i det internationale konsulenthus Capgemini (1985-2000)

• Faglige netværk: VL53 og DIAG

• Uddannet som svagstrømsingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og 

HD i organisation fra CBS

Strategi- og forretningsudvikling, 2015 -

For ledelsen på et af institutterne på Danmarks Tekniske 

Universitet er vi rådgiver og sparringspartner i forbindelse 

med identifikation af procesoptimeringer og ledelse og 

gennemførelse af de tilhørende forandringer. Endvidere 

ved analyse og udarbejdelse af forretningsplaner og 

business cases omkring kommercialisering og udbredelse 

af forskningsresultater.

Markedsansvarlig for initiativ på sundhedsområdet.

Gevinstrealiseringsplan for ERP-program, 2016

Sammen med ledelsen i forvaltningerne udarbejdede vi 

en samlet plan for realisering af gevinsterne ved 

Københavns Kommunes fælles administrative  ERP-

program baseret på SAP.  

Planen gav overblik over de nødvendige forandringer for 

konkret realisering af effekter, og skabte transparens i 

forhold til Business Casen. Endvidere blev der etableret 

lokalt ejerskab til gevinsterne.

Business Case- og Gevinstrealisering, 2017-

Hos Rockwool har vi leveret BC Light-værktøjet til 

Business Cases, Gevinstrealisering og Porteføljestyring, 

inkl. implementering og træning. Endvidere har vi 

gennemført gevinstreviews af ERP-implementeringer 

internationalt. 

Vi har også gennemført analyse af warehouse manage-

ment setup i europæisk datterselskab og på baggrund 

heraf rådgivet om den optimale løsning.


