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Codan ansætter Kasper Bukdahl Hansen som direktør for 
Mindre Erhverv 

Kasper Bukdahl Hansen kommer fra stillingen som Head of Product Management for TV og bred-

bånd hos YouSee. Han tiltræder hos Codan den 1. september 2017. 

  

Kasper Bukdahl Hansen har 13 års erfaring fra TDC og YouSee, hvor har haft lederroller og ansvar in-

den for blandt andet online, marketing, sikkerhed, support, kundeservice og product management. 

 

Codans Erhvervsdirektør, Nicklas Larsen, giver ansættelsen følgende ord med på vejen: 

”Kasper slutter sig til ledelsesteamet hos Codan Erhverv i den vigtige rolle som ansvarlig for vores min-

dre erhvervskunder. Kasper er en leder, der har fokus på medarbejderne og kunderne. Han brænder for 

at løfte kundeoplevelsen, og tror på, at det er den enkelte medarbejder, der kan gøre en forskel for kun-

derne i det daglige arbejde. Med sin omfattende erfaring fra telebranchen kommer Kasper til at udfordre 

og inspirere hele Erhvervsteamet, hvilket jeg ser frem til”. 

 

Om sin ansættelse siger Kasper Bukdahl Hansen: 

”Jeg glæder mig til at starte i min nye rolle, hvor jeg skal forsætte arbejdet 

med at udvikle målrettede forsikringsløsninger til de mindre erhvervsvirk-

somheder, der er et strategisk fokusområde for Codan. Gennem de sidste 

mange år i TDC Group har jeg arbejdet på at skabe gode kundeoplevelser, 

og jeg ser frem til at bringe mine erfaringer i spil i forsikringsbranchen. Co-

dan har gode muligheder for at skabe endnu flere gode relationer til både 

nye og eksisterende kunder”. 

 

Kasper Bukdahl Hansen er uddannet Cand. Merc. international markedsfø-

ring fra Syddansk Universitet og har desuden en taget en Master’s degree i  

Business Studies (EBMS) ved Université Jean Moulin Lyon III. 

 

Kasper er 41 år og bor i Husum med sin kone, Trine Mai, og parrets tre drenge. En del af fritiden går 

med fodbold; som træner for Brønshøjs U9-fodbolddrenge hvor en af sønnerne spiller – eller som til-

skuer i Parken eller på sofaen derhjemme. Familien kan godt lide at rejse, og Frankrig eller Mexico er 

blandt favoritdestinationerne. 

  

Mere om Kasper Bukdahl Hansen på hans Linkedin-profil: 

https://www.linkedin.com/in/kasper-bukdahl-hansen-28971a1/ 

 

 

Yderligere oplysninger 

Mads Houe, pressechef hos Codan 

Mobil: 3037 8353  

Email: mdq@codan.dk 

 

 

Om Codan Forsikring 

Codan Forsikring har 255.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som 

kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab 

Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA, der har 

mere end 13.000 medarbejdere på verdensplan. Læs mere om Codan på www.codan.dk. 
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