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TEKNOLOGI, INNOVATIONSKRAFT, MARKEDSFORSTÅELSE
Bestyrelsesmedlem som kan løfte forretningen ind i fremtiden, ved at sætte retning for hvordan ny teknologi og          
innovationsprocesser, markant kan forandre eller skabe nye markeder.

BESTYRELSESVISION
Jeg er interesseret i bestyrelsesposter i SMVer med en strategisk fokuseret bestyrelse, hvor virksomheden skal    
vækste på baggrund af ny teknologi og derfor ønsker et bestyrelsesmedlem, der kan sætte retning og bygge bro   
mellem teknologi og forretning. 

ERFARING OG KOMPETENCER
Min professionelle baggrund er +10 års erfaring fra innovation og produktudvikling (R&D) med et strategisk fokus –      
både som ansat og selvstændig rådgiver. 
Jeg samarbejder med øverste ledelses grupper med internationale markeder og organisationer, hvor komplexiteten i 
udfordringerne er høj eks. LEGO & Grundfos, ligesom jeg har boet og arbejdet i udlandet.  

Som bestyrelsesmedlem og sparringspartner for direktionen vil jeg primært kunne bidrage med:
• AT LØFTE FORRETNINGEN GENNEM TEKNOLOGI OG INNOVATION
Bred indsigt i innovationsprocesser og teknologiske muligheder sikrer at jeg har fokus på 
hvorvidt den strategiske portefølje er relevant og ambitiøs og hvordan denne kan konkretiseres og kaskaderes. 

• AT LØFTE FORRETNINGEN GENNEM BRUGER- OG MARKEDSFORSTÅELSE 
Stor erfaring med innovation på alle niveauer fra konkrete produktudviklingsmetoder og -processer til organisering, 
strategi og eksekvering. Indgående forståelse for kunder/brugers perspektiv og dermed mulighederne for at positionere 
sig i markedet. 

• AT LØFTE FORRETNINGEN GENNEM PARTNERSKABER
Evne til at identificere og prioritere velfungerende strategiske partnerskaber som motor til at skalere virksomheden. 
Har viden om hvordan man retningssætter partnerskaber strategisk, så der sker en reel værditilvækst for virksomheden 
ved engagement med eksterne. 

• AT LØFTE FORRETNINGEN GENNEM SAMARBEJDSKRAFT
Evne til at forstå og analysere hvordan de rette processer og strukturer kan løfte en organisations samarbejds- og 
beslutningskraft og derigennem skabe motivation og resultater. 

BIDRAG I BESTYRELSESLOKALET
Jeg samarbejder med stort engagement, udfordrer gerne det eksisterende og sikrer fælles fremdrift. 
Nedenstående er citater fra samarbejdspartnere: 

”I en strategisk sammenhæng er Merethe god til at ”connecte the dots” for at skabe uventede forbindelser og evner 
at omsætte dette til nye og værdiskabende inputs. Hun ser ofte ikke kun næste trin, men tænker fremad og overvejer 
konsekvenser og muligheder på den mellem-til-lange bane.” 

”Merethe har evnen til at oversætte forretnings- og organisationsforståelse til strategisk, taktisk og operationel handling.” 

”Merethe er karakteriseret ved engagement, energi, professionalisering, kritisk tænkning og overblik.”

Denne bestyrelsesprofil kan formidles til personer, som potentielt kunne være interesseret i et uformelt møde med 
mig. Detaljeret CV findes på https://www.linkedin.com/in/merethe-stjerne-thomsen


