PRESSEMEDDELELSE til
NY DIREKTØR TIL Nordjysk FødevareErhverv
Den 1. februar tiltræder den nye direktør for Nordjysk FødevareErhverv – Eva Nautrup.
Eva har et stort netværk og mange års erfaring fra fødevarebranchen bl.a. fra Royal Greenland, Rose Poulty og Tulip, hvor
hendes arbejdsområder i særlig grad har været marketing og innovation.
Eva Nautrup har også erfaring indenfor erhvervsudvikling i kraft af jobbet som direktør for erhvervsudviklingsinitiativet FoodLife
i Holstebro, og siden 2012 har hun haft selvstændig rådgivervirksomhed. Her har Eva løst en bred vifte af rådgivningsopgaver
indenfor fødevare-, erhvervs- og forretningsudvikling, oplevelsesøkonomi, brugerdreven innovationen, forbrugerindsigt og
sociale medier. Eva har således arbejdet med hele paletten af fødevarevirksomheder fra de helt store til de små lokale.
Privat bor Eva i Blenstrup ved Skørping, er 53 år, gift, har 3 sønner på henholdsvis 21, 17 og 14 år.
Hun er født og opvokset i Vestjylland, men har siden 1983 boet i Nordjylland.

Nordjysk FødevareErhverv
På baggrund af en dyberegående analyse af den nordjyske fødevaresektor, gennemført af Cowi i 2012, besluttede Vækstforum
Nordjylland at styrke fødevareindsatsen i Nordjylland, hvilket førte til etablering af en Interimbestyrelse med udgangspunkt i
fødevarevirksomhederne. Kommissorium for Interimbestyrelsens arbejde var bl.a. identificering af udfordringer for fortsat
vækst, konkretisering af indsatser. Med udgangspunkt i Vækstforums beslutning blev der i 2013 etableret en
sekretariatsfunktion for organiseringen af Nordjysk FødevareErhverv.
Sekretariatet er etableret som en mindre, operationel sekretariatsfunktion. Sekretariatets daglige opgaver er bl.a., gennem en
samlende og koordinerende indsats at virke som inspirator og katalysator for en vækstbaseret udvikling i den nordjyske
fødevaresektor. Sekretariatet yder støtte og sparring til virksomhederne gennem en række rådgivende og vækstfremmende
aktiviteter/ydelser med henblik på at igangsætte og facilitere konkrete udviklingsaktiviteter i og for virksomhederne.
” Det er vigtig for os, at sekretariatet har en virksomhedsrettet ”bottom up” tilgang, og at der er en tæt og vedvarende dialog
med de enkelte virksomheder, så vores ydelser og rådgivning tager udgangspunkt i de konkrete behov” udtaler formanden for
bestyrelsen Henrik Mikkelsen, ”og det håber vi at styrke med ansættelsen af en direktør med baggrund i flere
fødevarevirksomheder” slutter han.
I 2015 overgik Nordjysk FødevareErhverv til at blive en forening, som har en stærk virksomhedsrepræsenteret bestyrelse med en
god repræsentation af videns- og brancheinstitutioner.

Yderlig information:
Formand for bestyrelsen
Henrik Mikkelsen: 27756332
Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv her: www.njfe.dk

Direktør Eva Nautrup: 25434200
Se mere om Eva Nautrup her: https://www.linkedin.com/in/evanautrup/
Aalborg den 29. januar 2017
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