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BESTYRELSESPROFILBESTYRELSESPROFILBESTYRELSESPROFILBESTYRELSESPROFIL    

Med en bestyrelsespost ønsker jeg at bidrage til at skabe udvikling og vækst i en virksomhed. Med solid 
uddannelsesbaggrund og mere end 20 års erhvervserfaring fra internationale virksomheder, ønsker jeg at stille de 
spørgsmål, som virksomheden sikkert selv har svar på, men måske ikke er bevidst om. Som bestyrelsesmedlem 
ser jeg mig selv som en tilføjelse til den viden og erfaring, der allerede er i virksomheden; en sparringspartner, der 
ikke er presset af den daglige drift, og derfor kan være med til at opretholde overblik og sikre, at beslutninger 
proaktivt påvirker virksomhedens fortsatte udvikling. Især vil jeg kunne bidrage inden for følgende områder: 

• Udvikle organisationen – ledelse, kommunikation, samarbejde; på samme lokation og/eller på tværs af 
geografi og kulturer  

Med mange års ledelseserfaring fra både privat og offentlig virksomhed på tværs af kulturer og grænser; 
deltagelse i og ledelse af forandrings- og fusionsprocesser; med kommunikation som både 
arbejdsområde og arbejdsredskab; undervisning og forskning i strategi, ledelse og teamsamarbejde; har 
jeg rigtig god fornemmelse for, hvordan en organisation skal udvikles og stimuleres for at levere 
resultater under de til enhver tid gældende omstændigheder 

• Optimere salg- og markedsføringsprocesser og resultater 

I en stor del af min karriere har jeg arbejdet bredt med salg og marketing, forstået som processen fra 
produktudvikling til at en slutbruger på tilfredsstillende vis får dækket sit behov. Jeg har arbejdet med 
product management og udviklingsprocesser i samarbejde med R&D; med kommercialisering og 
markedsmodning af produkter, med udvikling af salgskanaler, salgsselskaber og distributørnetværk; med 
reklame- og PR bureauer omkring udvikling af kommunikationsmaterialer. I bestyrelsen kan jeg både 
være den strategiske sparringspartner, der får abstrakte diskussioner ført videre til specifikke mål og 
strategier – og jeg kan være iværksætteren, der får ting til at ske. 
 
 

• Lede og facilitere strategiske processer 

Med grundlæggende blik for samlede værdikæder og forretningsmodeller, kan jeg i bestyrelsen deltage i 
diskussioner og beslutninger om virksomhedens fremtidige strategi. Jeg evner at se ud over 
virksomhedens eksisterende positionering og forretning, og finde nye kommercielle løsninger. Med stort 
kendskab til og erfaring i at anvende strategiske modeller kan jeg endvidere lede og facilitere processer, 
der fører frem til fremtidsrettede mål og strategier for virksomheden. 
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PERSONLIG PROFILPERSONLIG PROFILPERSONLIG PROFILPERSONLIG PROFIL    
 
Jeg er en stærk og tydelig kommunikator; både i store forsamlinger, i tætte grupper og i den svære samtale. Jeg 
kan finde centrale problemstillinger og formulere budskaber, kan tænke både abstrakt og konkret, og er ikke 
mindst fuld af energi og engagement. Jeg trives ved at samarbejde med mange forskellige typer af mennesker, og 
kan agere både i private og offentlige sammenhænge, i store og små virksomheder.  
Ærlighed, rene linjer og humor er vigtige værdier for mig. 

 

HABILITETSSPØRGSMÅLHABILITETSSPØRGSMÅLHABILITETSSPØRGSMÅLHABILITETSSPØRGSMÅL    

Ingen kendte. 

    
BESTYRELSESPOSTERBESTYRELSESPOSTERBESTYRELSESPOSTERBESTYRELSESPOSTER    
    
Har ingen nuværende bestyrelsesposter. Har på direktionsniveau deltaget i bestyrelsesmøder (Polycom), og sidder 
i styregruppen for Innovationsnetværket Service Platform. Er medlem af ASNET Board som executive medlem, og 
har netop færdiggjort bestyrelsesuddannelse på Aarhus Universitet. 
    
UDDANNELSEUDDANNELSEUDDANNELSEUDDANNELSE    
 
Master of Arts, Communication Management 
University of South Australia, Adelaide, Australien, januar 2001 (undervisning foregik i Singapore). 
 
Master of Business Administration (MBA) 
Monterey Institute of International Studies, Californien, USA, maj 1990. 
 
Bachelor of International Economics and Languages (SPRØK) 
Copenhagen Business School, København, Danmark, juni 1989. 
 
Bestyrelsesuddannelse ”Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMVer”, Aarhus i Universitet 2014 – 2015.  
 
Har endvidere gennemført ”Proceskonsulentuddannelse” på Probana Business School 2012. Tog et diplomfag 
”Coaching af teams” på VIA University College i forbindelse med min adjunktuddannelse og efterfølgende 
Lektorgodkendelse i 2012. Derudover har jeg deltaget i en lang række lederkurser og seminarer gennem 20 år. 
 

ERHVERVSERFARINGERHVERVSERFARINGERHVERVSERFARINGERHVERVSERFARING    

2009 -  VIA University College: Udvikling af internationale uddannelser, ledelse af videnmedarbejdere 
 
2002 – 2009 Polycom (tidl KIRK telecom): Marketing, product management, forandringsledelse  
 
2001 – 2002 EuroTrust NetVaulting (tidl. WISEhouse): Etablering af marketingfunktion og 

kommunikationsplatform 
 
1990 – 2000 LEGO System A/S: marketing og salg 

 
 

INTERNATIONAL ERFARINGINTERNATIONAL ERFARINGINTERNATIONAL ERFARINGINTERNATIONAL ERFARING    
 
Har boet i alt 6 år i udlandet – USA, Singapore, Argentina og Israel 
 
Både professionelt og privat har jeg et stort internationalt netværk, og har både evne for, lyst til og erfaring i 
at færdes og samarbejde med mennesker fra mange forskellige kulturer og lande. Jeg taler og skriver 
flydende engelsk, taler tysk på forhandlingsniveau og kan begå mig på fransk og spansk til feriebehov. 


