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Curriculum Vitae - 2022 
 
 

Navn Christoph Wiese 
Adresse Frederiksberg 
Telefon 2240 7745 
E-mail christophwiese@hotmail.com 

 
Fødselsdato 17. januar 1959 
Civilstand  Bor sammen med Julie Dufour,  
  har 3 voksne børn og 1 barnebarn 

 
 

Resumé 
Forretningsudvikling, salg og markedsføring primært i forbindelse med byplanlægning/-udvikling, køb/salg 
af ejendomme og samarbejde på tværs af grænser. International erfaring fra Europa og USA. Sprogligt 
velfunderet og medlem af forskellige bestyrelser og udvalg. 

 
Personlig karakteristik: Struktureret, systematisk, kreativ, koordinator, analytisk, team player og 
selvstændig. Et godt humør; rolig og med overblik - også i pressede situationer. Aktiv netværker. 

 
 

Karriereforløb 
2019-2021 Erhvervsmægler Stad Erhverv 

 Involveret i køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme, primært beliggende i  
 Storkøbenhavn. Udarbejdelse af analyser etc. til kunder samt præsentationer og  
 oplæg. 

 
2014-2018 Salgschef, Cubrix Property Advisers A/S 

Involveret i alle facetter af køb, salg og udlejning af ejendomme med indblik i alle detaljer. Ud 
over køb og salg af ejendomme – fortrinsvis off-market – assistance til kunder med 
lokalplansarbejde i kommunen. 

 
2007-2014 Forretningsudviklingschef, Home Erhverv København A/S 

Ansvar for new business og servicering af større kunder. Udarbejdelse af præsentationer, 
prospekter, kontrakter for egne kunder samt assistance til øvrige medarbejdere. 
Opsøgende salg samt sikre førsalgs- og eftersalgsarbejde i samarbejde med 
sagskoordinatorer. 

 

1998-2007 Salgschef, Ørestadsselskabet (Nu By & Havn) 
Udarbejde strategier for salg og udvikling af Ørestad. Markedsføring af bydelen overfor 
inden- og udenlandske kunder. 

 
1995-1998 Forretningsudviklingschef, Copenhagen Capacity 

Markedsføring af København som investerings- og lokaliseringsområde for 
udenlandske virksomheder primært fra USA og Tyskland. Stor rejseaktivitet til primært 
USA. 
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1989-1995 Handelsattache, Danmarks Ambassade, Athen 
Markedsføring af Danmark og danske produkter overfor græske virksomheder. Etablering af 
samarbejder mellem regioner i Danmark og Grækenland samt sikre en øget danske eksport 
af varer og tjenesteydelser til Grækenland. 

1986-1989 Eksportstipendiat, Thessaloniki 
Markedsføring af Danmark og danske produkter overfor græske virksomheder i 
Nordgrækenland. Etablering af samarbejder mellem regioner i Danmark og Grækenland 
samt sikre en øget dansk eksport af varer og tjenesteydelser til Nordgrækenland. 

 

1983-1986 Konsulatssekretær, Danmarks Ambassade, Athen 
Assistance til danske virksomheder i samarbejde med den øvrige handelsafdeling 
ved ambassaden. 

 
1980-1983 Trainee, Hempels Skibsfave-Fabrik A/S (Nu Hempel A/S), Lundtofte, Rotterdam, Port Said,  

  Athen 
 Salgs-trainee først i Lundtofte (hovedkontor) - så i Egypten, Holland og Grækenland. 

 
 

Uddannelsesforløb 
1980 HD 1. del (ikke fuldført pga. udstationering) 
1979 Højere Handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole 

 
Kurser og efteruddannelse 

• C&B 
• Diverse salgs- og ledelseskurser 
• Diverse kurser om kontraktforhold 
• Forhandlingsteknik 

• Præsentationsteknik 

• Medietræning 
 
 

Erhvervs- og tillidsposter 
Medlem af Landsbestyrelsen i Byggesocietetet. 
Medlem af Byggesocietetets Københavnsudvalg. 
Medlem af Byggesocietetets ERFA-gruppe BS2. 
Medstifter og tidligere præsident i Rotary, Ørestad. 
Medlem af Advisory Board i familiefirmaet HP Holding. 

 
 

Sprogkundskaber 
Engelsk mundtligt Flydende 
Engelsk skriftligt Flydende 
Tysk mundtligt Forhandlingsniveau 
Tysk skriftligt Godt 
Græsk mundtligt Godt 
Græsk skriftligt Basalt 

 
 

Fritidsinteresser 
Vandreture, madlavning, vinsmagning, musik, bøger og rejser. 


