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FAKTA OM

Dan Grevelund Quelle

Født 1965, Cand.merc., MBA 
(Henley)

Alder og uddannelse

Tidligere direktør i Ankerhus A/S og 
Xafir A/S.  25 års erfaring som 
managementkonsulent med speciale 
i strategi og topledelse

Erfaring

Forfatter til bogen ”Lederudvikling”
Forfatter til bogen "Strategisk 
Balance"

Bøger



3
KOMPETENCER

Det er jeg bedst til

Udarbejdelse af enkle og effektfulde 
strategier samt sikring af 
implementering og ejerskab hos alle

Strategiprocesser

Ledelsessparring, f.eks. med fokus på 
inspiration, personlig ledelsesudvikling, 
organisations- og/eller 
forretningsudvikling

Ledelsessparring

Udvikling og evaluering af 
bestyrelser samt bestyrelsesarbejde 
og strategisk sparring til direktion og 
bestyrelse.

Bestyrelsesarbejde
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DAN GREVELUND QUELLE

Udsnit af referencer
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Executive Coaching
Dan har altid en professionel og handlingsorienteret tilgang til arbejdet og en direkte 
facon, som er motiverende.
Bo Christensen, CEO, Chas.Hude A/S

Strategiudvikling
With well-designed and facilitated workshops Dan Quelle significantly contributed to the 
development and documentation of our vision and objectives.
Hans Peter Knudsen, HR director, Vestas Northern Europe

Toplederudvikling
Vi står i dag betydeligt stærkere som ledergruppe, og deltagerne fremhæver specielt den 
individuelle coaching som værende af stor betydning for såvel deres personlige udvikling 
som for styrkelse af gruppens sammenhold og fælles kompetencer.
Jens Bach Mortensen, CEO, JELD-WEN Europe

Strategiproces
Vi kan allerede mærke en positiv forskel både hos medarbejderne og kunderne. Jeg tøver 
ikke med at give Dan vore bedste anbefalinger, og jeg står gerne til rådighed som 
referenceperson.
Robert Riedel, Direktør, Artlinco

Mentorforløb
Dan har været yderst givende og inspirerende, og jeg har opnået målbare resultater 
gennem et struktureret og styret forløb. Det har været en udfordrende tid for mig på 
både det arbejdsmæssige og personlige plan.
Martin Esven, Strategy Director, Deloitte

DAN GREVELUND QUELLE
Eksempler på hvad kunderne siger
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Dan Quelle er en person med høj integritet. Forvent ikke symptom behandling men 
i stedet indsigt, der giver afsættet for en rejse til et nyt niveau, ledelsesmæssigt som 
personligt.
Jan Parner, Vicedirektør, Finanstilsynet

Executive Coaching

Dan har på bedste vis, og med stor respekt, evnet at sætte sig ind i vores 
virksomheds situation og behov. Dan har i forløbet på samme tid formået at 
udfordre os som topledelse og vores ledere i PenSam således at vi hurtigt har rykket 
os mod det vi ønsker at opnå.
Palle Olsen, Adm. direktør, PenSam 

Top- og mellemlederudvikling

Dan Quelle udviser en udtalt grad af indlevelse i vores virksomhed og formår til 
fulde at kombinere den for os sjældne egenskab at leve sig ind i vores kultur og 
samtidig inspirere os til at indse behov for forandringer.
Ordførende direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank

Strategi- og ledelsesudvikling

Dan Grevelund Quelle har været min coach i en periode på et år fra efteråret 2005 
til efteråret 2006. Samspillet med Dan har været meget berigende og afklarende og 
medvirkende til beslutningen om et væsentlig skifte i karrieren.
Jens Erik Christensen, CEO, Codan 

Executive Coaching

DAN GREVELUND QUELLE
Eksempler på hvad kunderne siger
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Strategiproces
Dan Quelle har på fornem vis guidet os frem til vores strategi og forretningsplan, gennem en givende 
og udbytterig proces. Dan har været en rigtig god sparringspartner og inspirator til processen og det 
endelige resultat.
Stig Ersgard, Bestyrelsesformand, L-tek A/S

Strategi- og lederudvikling
Dan Grevelund Quelle har medvirket som en stærk sparringspartner i hele forløbet fra planlægning af 
projektet til forberedelse af vores ledergruppe på deres rolle i at forankre de forretningsmæssige 
visioner og strategier i organisationen.
Leif Duus, Direktør, Nykredit Landbrug

Strategiproces
Processen har været inspirerende, afklarende og udbytterig, hvor Dan Quelle ved en lyttende, men 
samtidig direkte og målsøgende adfærd har været katalysator i processen.
Frede Clausen, TK Development

Executive Coaching
I hele processen med Dan har han haft dyb forståelse for virksomhedens strategiske placering i forhold 
til ejerkreds, ledelsesgruppe og medarbejdere.
Lars Haahr, Adm. direktør, AL Finans

DAN GREVELUND QUELLE
Eksempler på hvad kunderne siger
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