
SPIDSKOMPETENCER 

 Î Strategi og  
forretningsudvikling

 Î Vækst og  
transformationsledelse

 Î Organisation og kultur

 Î Marketing og  
kommunikation

 Î Bæredygtig udvikling

PRIVAT 

 Î Gift med Simon Nielsen

 Î Bosat syd for Aarhus

 Î Hundeejer og naturnyder

Erfaring på topniveau 
med ledelsesansvar
Jeg har +20 års erfaring f ra førende virksomheder nationalt og 
inte rnationalt, herunder bl.a. JYSK, Salling Group, SE/Stofa, GLS 
og som strategisk rådgiver. Jeg har opereret på topniveau med 
ledelsesansvar i mere end 12 år og med kommercielt ansvar for 
DKK 2 mia.

Jeg tror på bæredygtig og værdiskabende vækst gennem 
mennesker, fordi engagerede og tilf redse medarbejdere skaber 
glade kunder og en bedre performance – og det sig værende ud 
f ra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv.

Mit dedikerede bestyrelsesbidrag vil bl.a. omfatte
 Î Kvalif iceret og engageret sparring og rådgivning
 Î Strategi, eksekveringskraft og ambitiøse mål
 Î Vækst og transformationsledelse i en kompleks verden
 Î Et strategisk, visionært og helhedsorienteret fokus

Nej tak til ”one-size f its all”-løsninger
Jeg arbejder for tilpassede og unikke løsninger, der involverer, 
og anvender, de mange eksisterende ressourcer og kompetencer 
i en given virksomhed. Jeg udfordrer med glæde den 
traditionelle – og til tider lineære – tænkning, for at se tingene 
i et bredere perspektiv, og skabe plads til nye ideer og nye 
tilgange til strategisk forretningsudvikling.

Via en naturlig nysgerrighed med trang til ny viden, og løbende 
læring,  sikrer jeg mig et højt niveau af opdateret viden og 
erfaring.

Jeg er visionær, kreativ, energisk og engagerer mig 100%. Mit 
mål er at skabe en sund balance mellem de kortsigtede mål og 
de langsigtede ambitioner. 

STRATEGISK |  VISIONÆR |  HELHEDSORIENTERET

– bæredygtig og værdiskabende ledelse

FØDT

 Î 6. januar 1974

KONTAKT

  +45 4110 4190

 bb@bittenbrun.com

  bittenbrun.com
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Min erhvervskarriere
2020 … Strategisk konsulent, sparringspartner og bestyrrelsesmedlem 

indenfor værdiskabende ledelse; strategi, ledelse, 
transformation og bæredygtig vækst.

2019 - 2020 CCO, Kommerciel Direktør, GLS Denmark A/S og GLS Express A/S

2016 - 2019 Stifter/ konsulent, bittenbrun ApS, strategisk ledelse og 
forretningsudvikling 

2015 - 2016 CCO, Kommerciel Direktør, Norlys/Stofa

2013 - 2014 Salg- og Marketing Direktør, Salling Group, Bilka 

2009 - 2013 International Marketing Chef og Direktør, JYSK Nordic

2008 - 2009 Marketingchef, Expert Danmark A/S, punkt1 og expert

1996 - 2008 Diverse roller på tværs af indkøb og marketing , Salling Group
 Î Projektchef, Bilka marketing
 Î Projektleder, Bilka marketing
 Î Marketingkoordinator i Dansk Supermarked Gruppen, elektronik 
 Î Indkøbskoordinator i Dansk Supermarked Gruppen, isenkram indkøb
 Î Indkøbsassistent i Dansk Supermarked Gruppen, isenkram indkøb

1993 - 1996 Revisorassistent hos Kjærgaard og Thruesen A/S i Viby

Min uddannelsesmæssige baggrund
Min uddannelsesmæssige baggrund er bl.a. en MBA/ master uddannelse 
på Aarhus Universitet, med fokus på vækst og værdiskabelse via strategisk 
ledelse, og en diplom i ledelse med fokus på organisatorisk læring og 
forandringsledelse.

Dette er suppleret med 2 bestyrelsesuddannelser f ra Erhvervsakademiet 
Aarhus, og senest uddannelsen ”Circular Economy and Substainable Strategy” 
f ra Cambridge University.

Bestyrelses-relevante netværk
 Î VL-62 Aarhus 
 Î Bestyrelseskvinder
 Î AROS BOARD

 

Bestyrelsesposter
Î Medlem Aalbæk Badehotel
Î Leder Lea Hoyer Jewellery
Î Medlem Clever Coffee


