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Direktør for automobilfirma Årets Nordjyske Leder 
Administrerende direktør Henrik Bruun Nielsen fra automobilfirmaet Im. 
Stiholt er netop blevet tildelt Den Nordjyske Ledelsespris 2013. 
 
Det er sjette gang, at Lederne Himmerland, UCN act2learn, Erhverv 
Norddanmark samt Aalborg Kongres & Kulturcenter uddeler prisen.  
 
Henrik Bruun Nielsen, der nu kan kalde sig Årets Nordjyske Leder 2013, 
har haft 25 års jubilæum i Stiholt koncernen, hvor han startede som elev 
i Sæby. Han arbejdede sig stille og roligt op i hierarkiet som både ind-
købschef og lagerchef, inden han i 2011 kunne sætte sig i stolen som 
administrerende direktør for hele foretagendet med 200 medarbejdere 
fordelt på fire afdelinger i Sæby, Thisted, Hjørring og Aalborg.  
 
Det er gruppen af tillidsmænd i Im. Stiholt, der har indstillet Henrik Bruun 
Nielsen til prisen. I indstillingen skrev medarbejderne blandt andet: 
 
”Henrik er en engageret og nærværende leder. Han motiverer medarbej-
derne og mellemlederne til at yde deres bedste, og han har stor forståel-
se for branchen og for vores kunders behov, hvilket selvfølgelig holder 
på kundekredsen.” 
 
Steen Knørr, formand for Lederne Himmerland, har været med til at pege 
på Henrik Bruun Nielsen, og det er der en helt særlig grund til. 
 
- På trods af, at Im. Stiholt har afdelinger fire steder, formår Henrik Bruun 
Nielsen at være en synlig leder. Han gemmer sig ikke på kontoret, men 
er ude, hvor der er brug for ham. Han husker medarbejdernes specielle 
mærkedage og er god til at anerkende medarbejderne for deres indsats. 
Desuden har han med sikker hånd styret Im. Stiholt gennem krisen og 
har faktisk formået at vende underskud til overskud, siger Steen Knørr.  
 
Prisen består af en gavecheck til kompetenceudvikling på en værdi af 
25.000 kroner samt en statuette af kunstneren Thorvald Odgaard.  
 
Udover Henrik Bruun Nielsen var dekan Lone Dirckinck-Holmfeld fra 
Aalborg Universitet og centerchef Johnny Hein Danielsen fra Fagcenter 
for udviklingshæmmede, AK-Dagtilbud og Døve Aalborg Kommune no-
mineret til prisen. De tre nominerede er udvalgt blandt 34 indstillinger.  
 
Priskomitéen består af direktør Anders Thorup, advokatfirmaet Hjulmand 
& Kaptain, professor Per Nikolaj Bukh, AaU, direktør Ernst Trillingsgaard, 
AKKC, stationsleder Steen Knørr, formand for Lederne Himmerland, di-
rektør Torben Abildgaard, Curia Aalborg, udvalgsformand Erhverv Nord-
danmark, udviklingsdirektør Søren Samuelsen, UCN act2learn og sidste 
års vinder adm. direktør Søren Rathche, Hedegaard A/S.  
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