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Erfaren bestyrelsesformand og markedsdrevet forretningsudvikler 

   

Min professionelle baggrund tager afsæt i ledelse og forretningsudvikling på øverste niveau i 

virksomheder som KiMs, LEGO, JYSK, BILKA og IDdesign gennem 20+ år.  De sidste 7 år har jeg arbejdet 

som bestyrelsesprofessionel, strategisk rådgiver og executive coach og underviser. 

  

Jeg har bestyrelseserfaring fra en bred vifte af ejermodeller herunder både børsnoteret, demokratisk- , 

fonds-, offentlig-  eller ejerleddet virksomhed. Jeg har både tung erfaring som formand og medlem af 

bestyrelsen.  Jeg har i 20+ år deltaget aktivt i flere bestyrelser og mine spidskompetencer er:    

• Udnyttelse af digitaliseringens mange muligheder herunder 15+ års erfaring med e-commerce  

• Innovativ brand- og koncept udvikling på alle niveauer   

• Internationalisering og markedsudvikling  

• Integrering af bæredygtighed i forretningsmodellen. 

   

Min erhvervskarriere har været orienteret om de kundevendte funktioner som salg/detail, branding/ 

marketing samt digital udvikling. Jeg har haft direkte P/L ansvar på 1,6 Mia. kr. og ledelsesansvar for 600 

FTE’er hos IDdesign og marketingbudget ansvar på 600+ mio. kr.  hos JYSK    

   

Hos de fleste virksomheder jeg arbejder med handler en aktiv del af bestyrelsesarbejdet om sparring og 

udvikling af markedsperformance specifikt og ledelse generelt. Jeg bidrager med min baggrund som 

moderne leder i større organisationer med erfaring om medarbejder motivation, selvledelse og 

procesoptimering – emner, der alle bidrager til øget effektivitet i virksomheden.    

   

Jeg drives af at skabe værdi for de mennesker og virksomheder, jeg arbejder med. Det gør jeg gennem 

strategisk og holistisk tænkning, internationalt udsyn, nysgerrighed og en udpræget vilje til mere.  

Jeg har en bred alsidig forretningsforståelse på tværs af funktioner og sammenhænge.  Nogle af de 

centrale resultater og udfordringer jeg har bidraget til som medlem af direktion, formand og medlem i 

bestyrelsen er:   

• Sinful – internationalisering og skift fra ejerleddet til kapitalfondsejet 

• Kentaur - udvikling af international salgsstrategi samt digitalisering - BtB 

• Plantorama – formulering af en klar vækststrategi med fokus på at udnytte markedspotentialet i 

hele landet, hele året med fokus på kernemålgruppen kvinder inkl. digitalisering BtC  

• JYSK – professionalisering af marketing, internationale ekspansion på tværs af Østeuropa    

 

Som person er jeg positiv, engageret og har let til smil. Jeg interesserer mig for erhvervslivet generelt og 

deltager aktivt i frivilligt arbejde herunder som Jury medlem i EY Entrepreneur of the year og Sustainability 

Award. Privat er jeg en aktiv sportsudøver, der deltager i diverse motions- og cykelløb i løbet af året og 

holder meget af aktive rejser og nye kulturelle input.      
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