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FORRETNINGSUDVIKLER - solid erfaring med internationalisering og marketing & branding   
Med min kommercielle profil og internationale erfaring bidrager jeg til at løfte virksomheder, som er klar til at tage 
det næste skridt fremad i form af f.eks. en internationalisering, har et ønske om professionalisering, en agenda om 
kraftig vækst, herunder digital udvikling eller en GO-2-Market udfordring.  
 
Familieejede/ejer-ledede virksomheder, som typisk er funderet i klare værdier, har min særlige interesse. Det er 
primært i denne type internationale virksomheder på tværs af industrier, forretningsmodeller og kulturer, jeg som 
funktionschef har hentet min ledelseserfaring. Forbrugsvarer, lige fra fødevarer til biler, har fyldt mest i min karriere.  
 
Jeg brænder for at maksimere og forløse potentialet i ambitiøse virksomheder. Desuden er jeg 
forandringsorienteret, og motiveres stærkt af at skabe grundlag for forandring og vækst. 
 
Jeg bidrager desuden med viden om hvilke elementer, der kan løfte organisation og afsætning funderet i kundens 
behov. Evner tillige at arbejde i helheder - skabe sammenhængskraft således at organisatorisk set-up og 
arbejdsgange understøtter virksomhedens strategi, mål og visioner. Fokus på både top-og bundlinje.  

Kendetegnet for mig er, at gå jeg til opgaverne med respekt for ejerens værdier og ønsker, og med fokus på at lytte 
først, inden jeg bidrager i samarbejdet. Bestyrelseserfaring fra bl.a.: Procudan A/S, SWNX - Resense 2017 ApS og 
Clausen Gruppen ApS.  

Mine resultater skabes typisk via en analytisk, systematisk og struktureret tilgang til virksomhedens aktuelle 
situation - et par eksempler:  

1. Særlig erfaring med forretningsudvikling, f.eks. turn-around og væksterfaring fra HJEM-IS/Nestlé, en 
virksomhed, hvor underskud på et 3-cifret mio. beløb i løbet af 3 år blev vendt til overskud. Digital 
transformation, herunder udvikling og implementering af e-commerce.  
Desuden erfaring fra Jaguar Land Rover Skandinavien som krævede en professionalisering af organisationen 
og med en yderst aggressiv vækststrategi.  

2. Mere end 20 års erfaring fra store, internationale og professionelle virksomheder (bl.a. LEGO, Nestlé 
(HJEM-IS) og DANDY/Cadbury). Med erfaring herfra bidrager jeg til at drive international forretning. Jeg ved 
hvordan man professionaliserer en virksomhed, hvordan man bygger en effektiv organisation, herunder 
skaber de processer og strukturer der skal til, for at tage en forretning til næste niveau. Jeg færdes 
hjemmevant på den internationale scene, og typisk mere end 90% af mine opgaver løses med kolleger og 
samarbejdspartnere udenfor Danmark. Dette har også givet mig værdifuld erfaring med people management 
i 4 multikulturelle virksomheder.  

3. Branding/Marketing: Bidrager med solid erfaring om etablering og optimering af stærk brand identitet. 
Desuden re-vitalisering af brands som trænger til fornyelse, og dermed styrkelse af konkurrenceevnen.  

 
” Hanne besidder en stor evne til at tænke og arbejde strategisk, og formår at inddrage alle forretningsområder i 
dette arbejde. Jeg har sat pris på hendes store integritet, og hendes evne og mod til at udfordre både mig og 
forretningen. Hun har haft en meget stor andel i vor succes på de skandinaviske markeder”, tidligere CEO British 
Car Import A/S 
 
I dag driver jeg egen virksomhed, og bidrager til vækst i en række virksomheder enten i bestyrelse, advisory board, 
som strategisk rådgiver eller ekstern konsulent. Mit virke er primært i SMV-segmentet.   

Min stil er involverende, idet jeg drives af at skabe resultater enten sammen med eller gennem andre. Som person er 
jeg kendetegnet af en høj integritet og professionalisme, hvilket bl.a. betyder, at jeg er konstruktiv og går efter 
bolden. Passion er en afgørende værdi for mig, og jeg drives af at gøre en forskel.  

Mit fundament er cand.negot. og HD i afsætningsøkonomi samt bestyrelsesuddannelse.  
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