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TEKNOLOGISK INNOVATION & INTERNATIONAL FORRETNINGSUDVIKLING 

Min faglige profil som produktionsingeniør og Master in Management of Technology kombineret med +25 a rs 
erhvervserfaring som leder og konsulent kan tilføre bestyrelsen et helhedsorienteret blik pa  strategiudvikling og 
ambitiøs realistisk implementering. Jeg tilga r virksomhedsudvikling med et balanceret fokus pa  ba de processer, 
systemer, strukturer og kultur. 

Jeg er optaget af nye teknologier og nye forretningsmodeller – og især af, hvordan organisationer kan arbejde 
smartere ved hjælp af digitalisering ba de i produktudvikling og i interne processer. Jeg er Chief Innovation Officer i i 
Den Danske Vandklynge, stiftet af Grundfos, Danfoss, Kamstrup, Systematic, Aarsleff, AVK, HOFOR, BIOFOS 
VandCenter Syd og Aaarhus Vand, hvor vi arbejder med ba de forretningsudvikling og teknologisk innovation for at 
øge dansk eksport af vandteknologi og bidrage til FNs verdensma l. 

I bestyrelsen vil jeg stille spørgsma l som: Prioritering? Alternative muligheder? Hvordan gør vi det her smartere 
(ofte med digitalisering)? Risiko- og mulighedsanalyser? Fremtidssikring? Hvordan skabes commitment? Hvem er 
kunderne og hvad siger de? Hvad brænder I/vores kunder/medarbejderne for? Hvad er næste bedste skridt? 

Jeg har gennem flere a r arbejdet med forretningsudvikling og R&D udviklingsprocesser i ba de store internationale 
virksomheder, danske SMV og været ra dgiver for startups 

SPIDSKOMPETENCER  Strategi- og forretningsudvikling med fokus pa  kunder, marked, teknologi og 
organisation 

Strategieksekvering og innovation gennem kombinationen stærk porteføljeledelse & 
forandringsledelse 

Value Chain Management og digitalisering af virksomhedens processer– inkluderende 
ba de effektivitets- og innovationsperspektiv 

Teknologiudvikling – og hvordan denne kan anvendes ba de i forhold til produkt-, 
forretnings- og organisationsudvikling 

BIDRAG I 

BESTYRELSEN 

 JEG BIDRAGER I BESTYRELSEN MED STÆRKE ANALYSTISKE KOMPETENCER, HØJT ENGAGEMENT OG 
ENERGI, RESPEKT FOR VIRKSOMHEDEN OG DENS VIRKELIGHED OG EN LØSNINGSORIENTERET 
TILGANG.  

FAGLIG BAGGRUND  PRODUKTIONSINGENIØR FRA ODENSE TEKNIKUM, SUPPLERET MED EXECUTIVE MBA, MASTER IN 
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, AALBORG UNIVERSITET 

Digital Strategies for Business (Emeritus, Columbia University) 
Certificeret i Portefølje-, program- og projektledelse (3PO) 
Certificeret i Person Profil Systemet DiSC 
Taler og skriver engelsk flydende, tysk pa  forhandlingsniveau 

PERSONLIGT  Stor nysgerrighed, sa  rejser til nye rejsema l er en af mine store interesser.  
Derudover fa r jeg energi i frivilligt arbejde med unge mennesker, dels inden for 
svømning, dels for socialt belastede unge  

 

https://www.linkedin.com/in/ullasparre/

