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Strategisk og forretningsorienteret tænkende advokat – med øje for at sikre ”freedom to operate”
Med mere end 20 års praktisk erfaring indenfor jura, økonomi, strategi, kommerciel forståelse og ledelse på øverste
niveau fra bl.a. Vestas og Den Danske Ambassade ønsker jeg at rådgive og hjælpe andre virksomheder med at
udvikle og ikke mindst implementere den rette strategi, der kan være med til at sikre en virksomheds viden og
”freedom to operate” efter en tilbundsgående analyse og vurdering af risici og optimal mitigering af sådanne risici.
Min erhvervsmæssige karriere har, med udgangspunkt i en kombination af mine juridiske og kommercielle
kompetencer, fokuseret på at yde virksomheder og privatpersoner råd og vejledning i konkrete problemstillinger og
udfordringer. Arbejdet med at etablere de rette strategier og eksekvere disse, er over årene blevet en helt naturlig
del af mit arbejde, og derved som leder sat mig i stand til at skabe klare retninger og planer for dels virksomhed, dels
ansatte.
Mit hidtidige virke har været via erhvervsorienterede danske advokatkontorer, over Den Danske Ambassade i
London til mit nuværende virke som juridisk Director i Vestas Wind Systems A/S, hvor jeg senest – udover en global
juridisk kommerciel rådgivning - har etableret den globale juridiske strategi, og ledet medarbejdere til at forfølge og
eksekvere den fastsatte strategi. Med sæde i en koncernfunktion har jeg ledelsesmæssigt over årene haft direkte
ledelsesansvar for mellem 5 og 10 højtuddannede fuldtidsansatte specialister.
Over de seneste år har jeg, udover mit virke i Vestas, siddet i Dansk Industri’s rådgivende specialistforum indenfor IP
(Intellectual Property), og internationalt holdt foredrag om vigtigheden i at etablere holdbare strategier for de
juridiske og forretningsstrategiske områder, herunder specielt IP området, der er med til at sikre en virksomheds
viden og ”freedom to operate”, hvilket er yderst afgørende for en teknologi drevet virksomhed som Vestas , men
bestemt også for et land som Danmark, hvor vores viden og kompetencer indenfor nye udviklinger er af afgørende
betydning for en virksomheds eksistens og ekspansion.
Mine spidskompetencer er således;





Solide juridiske kompetencer
Solid kommerciel forståelse
Solide strategiske kompetencer
Internationalt perspektiv

Personligt drives jeg af at yde virksomheder den service det er, at skabe værdi ved at finde løsning og retning i en
kompleks verden, hvor disse løsninger drager nytte af mine kompetencer, som sætter virksomheden i stand til at
udnytte sine styrker og minimere sine svagheder i markedet, og dermed styrker konkurrenceevnen.
Min faglige baggrund er en cand.jur. fra Aarhus Universitet samt en erhvervsøkonomisk / erhvervssproglig
erhvervsuddannelse (HAs) fra Midtjysk Handelshøjskolecenter i Herning. På det personlig plan, er jeg en positiv,
udadvendt og venlig person, med målet for øjet. I relation til bestyrelsesarbejdet, er jeg personen der empatisk
evner at bidrage med at skabe overblik og sætte retning i situationer kendetegnet med megen og kompleks
information/viden.

