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CURRICULUM VITAE 
 
Navn: Christian Biering 
Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg 
Telefon: 24 49 08 02 
E-mail: cb@ellesvinget18.dk 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering 
Født: 27. oktober 1970 
Civilstand: Gift med Karin som er fysioterapeut, Cand. Scient. San og PhD. 

Arbejder som forsker på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. 
Børn: Johanne født januar 2001 og Tobias født april 2004. 
 
 Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. 

Uddannelse: 
Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag 
Januar 2015 PRINCE2 Foundation, pro-

jektstyring 
Intensivt kursus i brug af PRINCE2 projektstyringsred-
skaber, inklusiv certificering. 

 

September 2007 –  
juni 2010 

Master of Science in Systemic 
Leadership and Organisation 
Studies (180 ECTS point). 

Forskningsbaseret uddannelse og praktisk træning i at 
arbejde med sprog, kommunikation, refleksion, strategi 
og ledelse i egen praksis som leder og konsulent. På ud-
dannelsen arbejdes der med systemisk og social kon-
struktionistisk forskningsmetode m.h.p. at udarbejde Ma-
ster of Science speciale. 
 

udd8 

Marts 2006 – 
marts 2007 

Systemisk leder- og konsulent-
uddannelse 
Læs mere på 
www.macmannberg.dk. 

Etårig udviklingsforløb for ledere og konsulenter, som 
arbejder med udvikling af menneskelige ressourcer i or-
ganisationer.  
Ansvarlig for uddannelsen er det systemiske konsulent-
firma MacMann Berg. 
 

udd7 

Oktober 2006 - 
februar 2007 

Uddannelse som systemisk 
coachtræner 

En uddannelse som giver kompetencer til at uddanne an-
dre coaches i Flyvevåbnet. 
Ansvarlig for uddannelsen er det systemiske konsulent-
firma Conmoto. 
 

udd6 

Oktober 2005 Kursus i forandringsledelse v. 
DIEU. 

3-dages kursus. 
 

udd5 

August 2002 – juni 
2004 

Human Ressource Develop-
ment, Erhvervsdiplomuddan-
nelse v. Handelsskolen i Ishøj. 

En efteruddannelse med fokus på strategisk HR og HR 
som strategisk partner i f.m. forretningsudvikling. Afslut-
tede med et 10-tal for en diplomopgave vedr. ”Flyvertak-
tisk Kommando som strategifokuseret organisation”.  
 

udd4 

1996 – 1997 Videregående Officersuddan-
nelse. 

Udnævnt til kaptajn juni 1997. udd3 

1991 – 1993 Officersgrunduddannelsen. Udnævnt til premierløjtnant juni1993. 
 

udd1 

1990 – 1991 Uddannelse som Taktisk Kon-
trol Officer (TCO) 

  

1986 – 1989 Gymnasiet.  
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Karriere/arbejde: 
Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer 
Februar 2014 - ? Kaptajn og sagsbehandler 

ved Værnsfælles Forsvars-
kommando i Flyverstabens 
Planlægnings- og Struktur-
afdeling 

− Drift og udvikling af flyvevåbnets årshjul 
og langtidsplanlægning 

− Strategiudvikling 
− Drift og udvikling af Flyverstabens møde- 

og koordinationsprocesser 
− Organisationsudvikling 
− Koordination af forligsimplementering 
− Planlægning og koordination af Flyvevåb-

nets Chefmøder 

− Ledelse 
− Procesfacilitering 
− Procesoptimering 
− Kommunikation 
− Organisationsudvikling 
− Strategiudvikling 
− Arbejde i politisk styret organisation 
− Udvikling af implementeringsprocesser 
− Arbejde på strategisk plan 

 

Februar 2012 – 
Juni 2014 

Underviser på Diplom i 
ledelse, Center for diakoni 
og ledelse 

− Undervisning i ledelseskommunikation og 
samarbejde (2 moduler) 

− Undervisning 
− Coaching 
− Ledelse 

Centerleder Connie Yilmaz 
Jantzen, cyj@filadelfia.dk, 
tlf. 4011 8284 

November 2010 - 
? 

Ejer og konsulent i Na-
tureContext 

− Ledelses- og organisationsudvikling med 
naturen som ramme 

− Selvstændig virksomhed 

− Coaching 
− Undervisning 
− Procesfacilitering 
− Ledelses- og organisationsudvikling 
− Networking 

Læse mere på 
www.naturecontext.dk 

November 2010 
– Februar 2014 

Kaptajn af reserven ved 
Flyvertaktisk Kommandos 
Wing Reserve 

− Presse- og informationsopgaver 
− Støtte i f.m. interne ledelses- og proces-

opgaver 
− HR opgaver 
− Ledelsesudvikling 

− Ledelse 
− Procesfacilitering 
− Procesoptimering 
− Kommunikation 
− Organisationsudvikling 
− Ledelsesudvikling 

Se bilag ”erfa7” for be-
dømmelse i denne stilling. 

December 2008 – 
November 2010 
 
 

Konsulent og sagsbehand-
ler ved Flyvertaktisk 
Kommandos HR Strategi- 
og Policysektion 

− Ledelsesudvikling og –evaluering 
− Videreudvikling af Flyvevåbnets Lederud-

viklingsprojekt (tager udgangspunkt i en 
360 graders måling). 

− Coaching 
− Facilitering af ledelses- og organisations-

udviklingsprocesser 
− Uddannelse 
− Strategiimplementering 
− Interne processer samt koordination og 

bæredygtighed i staben 

− Undervisning 
− Uddannelsesplanlægning 
− Procesfacilitering 
− Coaching 
− Lederudvikling 
− Ledelses- og organisationsudvikling 
− Arbejde i politisk styret organisation 
− Udvikling af implementeringsprocesser 
− Arbejde på strategisk plan 

Se bilag ”erfa6” - for be-
dømmelse i denne stilling. 
 
Se bilag ”erfa5” - for gene-
rel bedømmelse af eg-
nethed til stilling på højere 
funktionsniveau 

August 2007 – 
december 2008 

Ledelses- og organisati-
onsudviklingskonsulent hos 

− Salg af konsulentydelser 
− Planlægning og gennemførsel af længere 

− Undervisning 
− Uddannelsesplanlægning 

Se bilag ”erfa4” 
Ref.: 
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Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer 
MacMann Berg specialdesignede uddannelses-

/udviklingsforløb 
− Facilitering af organisationsudviklingspro-

cesser 
− Undervisning på MacMann Bergs åbne le-

deruddannelser. 
− Coaching 
− Projektledelse af større projekter 

− Procesfacilitering 
− Coaching 
− Projektledelse 
− Leder-/ledelsesudvikling 
− Organisationsudvikling 
− Arbejde med mennesker 
− Kommunikation 

Direktør Jesper Loehr-
Petersen, 
jlp@macmannberg.dk, tlf. 
8676 1344 

Oktober 2006 – 
august 2007 

Faggruppechef ved Flyve-
våbnets Førings- og Ope-
rationsstøtteskole. 

− Ansvarlig for udvikling og gennemførsel af 
sergentgrunduddannelsen og videreud-
dannelser for mellemledere i Flyvevåbnet. 

− Udvikling af og undervisning i faget ”Ledel-
se og organisation”. 

− Udvikling af Flyvevåbnets mellemlederud-
dannelser 

− Udvikling af coachingkoncept for Flyve-
våbnet 

− Uddannelse af coaches i Flyvevåbnet 
− Personaleledelse i faggruppen (ca. 12 

medarbejdere). 

− Undervisning 
− Uddannelsesplanlægning 
− Planlægning 
− Uddelegering 
− Personaleledelse 
− Pædagogik 
− Coaching 

 

August -  
oktober 2006 

Timelærer ved Flyvevåb-
nets Førings- og Opera-
tionsstøtteskole. 

− Ansvarlig for udvikling, planlægning og un-
dervisning i faget ”Ledelse og organisati-
on” for mellemledere. 

− Undervisning 
− Uddannelsesplanlægning 

 

Februar 2004 - 
september 2006 

Sagsbehandler ved Flyver-
taktisk Kommando. 

− Oplæg til udvikling af Flyvevåbnets HR-
strategi. 

− Udvikling af Flyvevåbnets Lederudviklings-
projekt (tager udgangspunkt i en 360 gra-
ders måling). 

− Udvikling af Flyvevåbnets Strategiske Ma-
nagementsystem baseret på Balanced Sco-
recard. 

− Udvikling og implementering af ny mission, 
vision og værdigrundlag for hele Flyvevåb-
net. 

− Oplæg til samt implementering af Flyve-
våbnets del af Forsvarsforliget. 

− Økonomisk langtidsplanlægning. 

− Arbejde med udviklingsforløb 
− Ledelses- og organisationsudvikling 
− Arbejde i politisk styret organisation 
− Kommunikation 
− Projektledelse 
− Udvikling af implementeringsprocesser 
− Arbejde på strategisk plan 
− Strategisk planlægning 
− Økonomisk planlægning 

Se bilag ”erfa3a”, ”erfa3b” 
og ”erfa3c” 
 
Ref.: 
Oberstløjtnant Palle N. 
Mikkelsen, Helicopter Wing 
Karup 

Februar 2001 – 
februar 2004 

Forbundssekretær i Frivil-
ligt Drenge- og Pigefor-

− Organisationsudvikling. − Arbejde i værdibaseret organisation Se bilag ”erfa2” 
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Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer 
bund, FDF. − Lederuddannelse. 

− Konsulent for kredse/kredsledere. 
− Kursusleder for ungdomskurser. 
− Voksenundervisning. 
− Projektleder for informations- og indsam-

lingskampagne med fokus på Indien. 
− Strategiudvikling og –implementering. 

− Projektledelse 
− Supervision 
− Samarbejde 
− Uddannelsesplanlægning 
− Instruktørvirksomhed 
− Arbejde med motivation 
− Organisationsudvikling 
− Arbejde med andre kulturer 

April 2000 –  
februar 2001 

Sagsbehandler ved Flyve-
materielkommandoen. 

− Sagsbehandling af sektionens ansvarsom-
råder. 

− Projektleder for indkøb af nye luftfor-
svarsmissiler til flyvevåbnet (budget på ca. 
500 mill. kr.). 

− Analyse 
− Arbejde i politisk styret organisation 
− Projektledelse 

 

Juni 1998 –  
april 2000 

Sagsbehandler ved Luft-
værnsgruppens stab. 

− Budget ansvarlig for operationsafdelingen. 
− Evalueringer og bedømmelser af operativt 

personel, herunder officersaspiranter 
(censor). 

− Planlægning og gennemførelse af Luft-
værnsgruppens Taktiske Operative kursus 

− Økonomisk overblik 
− Supervision 
− Evaluering 
− Analyse 
− Arbejde i politisk styret organisation 
− Uddannelsesplanlægning 

 

Februar 1995 – 
juni 1998 
(afbrudt af 11 
måneder på sko-
le) 

Næstkommanderende ved 
Eskadrille 542. 

− Ansvarlig for eskadrillens planlægning og 
budget. 

− Øvelsesplanlægning. 
− Chefens stedfortræder. 
− Presseofficer. 
− Sikkerhedsofficer. 

− Økonomisk overblik 
− Planlægning 
− Uddelegering 
− Personaleledelse 

 

Januar 1994 –  
februar 1995 

Operationsdelingsfører 
ved Eskadrille 542. 

− Leder af operationsdelingen (ca. 25 mand). 
− Ansvarlig for ledelse, uddannelse og træ-

ning af personel. 
− Øvelsesplanlægning. 

− Uddannelses- og øvelsesplanlægning 
− Projektledelse 
− Lede under pres 
− Overblik 
− Personaleledelse 

 

Juni 1993 –  
januar 1994 

Taktisk Kontrol Officer 
ved Eskadrille 542. 

− Træning og uddannelse. 
− Administrativt arbejde. 
− Operativt arbejde (øvelser o.l.). 

− Planlægning 
− Uddelegering 
− Ledelse 
− Arbejde og lede under pres 
− Overblik 
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Fritid 
Jeg har været aktiv i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund siden 1977. I løbet af årene har jeg været engageret på forskellige niveauer i organisationen.  
Derudover er jeg sammen med resten af familien medlem i Silkeborg Orienteringsklub, hvor jeg er involveret i ungdomsarbejdet. 

Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer 
August 2013 - ? Ungdomsleder i Silkeborg 

Orienteringsklub 
− Ugentlig træning af børn i alderen 7 – 12 

år 
− Planlægning og afvikling af træning og ar-

rangementer 

− Planlægning 
− Ideudvikling 
− Coaching 

 

August 2012 – 
December 2014 

Kredsleder i FDF − Daglig administration af en kreds. 
− Planlægning. 

− Planlægning 
− Ideudvikling 
− Projektledelse 
− Samarbejde 

 

August 2012 - 
Juni 2014 

Klubsekretær i Silkeborg 
Connect Rotary Klub 

− Ansvarlig for hjemmeside, mødereferater 
og medlemmer 

− Medlem af bestyrelsen 

− Networking 
− Planlægning 
− Kommunikation 

Læs mere på 
http://bit.ly/10Mdz8m eller 
rotary.dk 

August 2011 – 
August 2012 

Formand for programud-
valg i Silkeborg Connect 
Rotary Klub 

− Ansvarlig for det ugentlige program 
− Medlem af bestyrelsen 

− Networking 
− Planlægning 
− Ideudvikling 

Læs mere på 
http://bit.ly/10Mdz8m eller 
rotary.dk 

August 2009 – 
November 2010 

Projektleder i FDF − Projekt vedrørende udvikling af nye med-
lems- og organiseringsformer. 

− Projektledelse 
− Ideudvikling 
− Organisationsudvikling 
− Arbejde i politisk styret organisation 

 

2008 – August 
2012 

Kasserer og leder i lokal 
FDF kreds 

− Budgetlægning, økonomistyring og regn-
skab 

− Planlægning af arrangementer 

− Håndtering af økonomi 
− Planlægning 
− Ideudvikling 
− Projektledelse 
− Samarbejde 

 

2004 - 2007 Medlem af landsdelsledelse 
i FDF 

− Strategier og målsætninger for landsdelen. 
− Ansv. for lederuddannelse i landsdelen. 

− Strategisk planlægning 
− Kommunikation 
− Lederuddannelse 
− Ideudvikling 

 

2005 – 2006 Chef for boområde på 
FDF JULSØLEJR 2006. 

− Ansvarlig for program, logistik, under-
holdning og den daglige trivsel i ét ud af 10 
boområder. Der boede ca. 1100 deltagere 
i boområdet. 

− Projektledelse 
− Personaleledelse 
− kommunikation 
− Ideudvikling 
− Ledelse og styring 
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2004 – 2005 Instruktør på FDF kursus. − Uddannelse af ledere og kredsledere. 
− Kurser i strategisk planlægning og ledelse. 

− Undervisning 
− Uddannelsesplanlægning 
− Ledelses- og organisationsudvikling 

 

1986 – 2003 Leder for børn og unge i 
FDF 

− Planlægning af mødeaktiviteter. 
− Planlægning af større arrangementer for 

kredsen. 

− Planlægning 
− Ideudvikling 
− Projektledelse 
− Samarbejde 

 

1999 – 2001 Landslejrudvalget - FDF 
JULSØLEJR 2001 

− Ansvarlig for programmet. 
− Ansvarlig for Ungdomsrådene. 
− Ansvarlig for forplejningssystemet. 
− Ansvarlig for transporten af deltagerne. 

− Projektledelse 
− Uddelegering 
− Ledelse 
− Ideudvikling 
− Unge og demokrati 

Se bilag ”erfa1” 

1994 – 1999 Kredsleder i FDF − Daglig administration af en kreds. 
− Planlægning. 
− Personaleledelse. 

− Personaleledelse 
− Mødestyring 
− Motivation 
− Ledelse og delegering 

 

1997 – 1998 Kursusleder på FDF Kø-
benhavns Lederskole. 

− Ansvarlig for overordnet planlægning af 
kurset, herunder målfastsættelse. 

− Projektledelse 
− Uddannelsesplanlægning 
− Mødestyring 

 

1991 – 1998 Instruktør på FDF Køben-
havns Lederskole. 

− Planlægning og gennemførelse af ung-
domsuddannelse. 

− Instruktørvirksomhed 
− Kompetenceanalyse 

 

  
Ud over ovenstående opgaver har jeg i FDF deltaget i udvalg og arbejdsgrupper samt som instruktør på flere kurser, både lokalt og på landsplan.  


