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SØREN MØLBY HENRIKSEN

Associeret partner

Rådgiver på strategisk og taktisk niveau 

om ledelse af projekter og forandringer 

med fokus på digitalisering og 

forretningsudvikling ved at bygge bro 

mellem procurement, innovation og 

bæredygtighed

UDDRAG AF CV:

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

Søren fokuserer på at få virksomhedens indkøbsfunktion til at lykkes i en grad, 

hvor procurement får et sæde ved topledelsens bord og medvirke til såvel top-

som bundlinierealisering på bæredygtig vis. Han har en tung faglig ballast og 

erfaring med praktisk indføring og anvendelse af procurement, innovation, 

bæredygtighed, digitalisering, salg/rel.ship.mgt. og forretningsudvikling. 

• 30+ år i Finanssektoren heraf 13 år (2004-2017) som IT 

Indkøbsdirektør i Nordea og Danske Bank 

• Foredragsholder om Bæredygtigt Indkøb / Forretning & Fremtidens 

Indkøb

• Bestyrelsesarbejde: Formand for Advisory Board i Holmgaard 

Management, Formand for  bestyrelsen i FDF Mosede 2011-17 og del af 

Advisory Board for BrainCare, BusinessPlanner.IO, Fountain House, 

Airport Solutions og BrandPit

• Faglige netværk: VL53, Rotary Kbh. Nord, CPH Basket, ASNET

• Bankuddannet og HD i Regnskabsvæsen (1995)

Salg, Innovation, Procurement og Forretningsudvikling

Senior Relationship Manager 1997-2004 for IT - & 

Telekomvirksomheder i Norden samt direktør for Nordea’s

Iværksætterfond 2001-2004 og udviklede her bankens 

innovationskoncept.

Etablerede og udviklede IT Procurement fra 2004-2010 til en 

forretningsorienteret procurementfunktion og forhandlede i den 

sammenhæng IT- & Outsourcing aftaler med leverandører som 

IBM, HP, Microsoft, Oracle, TDC m.fl.

Procurement, Innovation, Bæredygtighed

Har siden 2017 drevet konsulentvirksomheden, 

ProVations, med et særligt fokus på at levere såvel 

digitale løsninger indenfor procurement as a service og 

bæredygtighed i leverandørrelationen som rådgivning 

indenfor procurement i tilknytning til forhandlinger, 

etablering af procurement funktionen, udvikling af 

procurement strategien etc.

Har netop stiftet selskabet, Sustainable Procurement, 

med et endnu stærkere fokus på bæredygtigt indkøb ved 

levering af nævnte digitale løsninger og rådgivning om 

samme.

Procurement, Innovation, Digitalisering & Forr.Udvikling

Etablerede og udviklede IT Procurement til en 

forretningsorienteret og digital procurement praksis med 

realisering af årlige besparelser på EUR 25-100m. Bidrog med 

nyskabelsen, Procurement Innovation, til, at banken kunne øge 

sin toplinie og generelt være i stand til at fastholde sine 

erhvervskunder i SMB segmentet endnu bedre. Og samtidig 

hermed blev Procurement funktionen generelt i Danske Bank 

transformeret til  at være innovativ og forretningsorienteret.


