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Kommerciel netværker med erfaring i generationsskifter                                                           

Det jeg kan og vil 

Arbejdet i bestyrelsen handler hos mange virksomheder om aktiv sparring og udvikling af salg og marketing. Mine 

styrker er evnen til at se vækstmuligheder og at kunne kommunikere dem, så de bliver effektueret. Jeg kan hjælpe 

med udvikling af strategier og at holde fokus på dem.  

Jeg kan bringe erfaring om salg og salgsledelse og viden om processer og procesudvikling med fra lederstillinger i den 

finansielle sektor. Jeg har en meget praktisk tilgang til ledelse og udvikling og er god til at kommunikere den.  Jeg har 

bidraget i flere generationsskifter af virksomheder i SMV segmentet. Jeg er optaget af mennesker og samspil mellem 

mennesker. Jeg er god til relationer og god til at få mennesker til at arbejde i samme retning. Jeg kan kommunikere 

på alle niveauer.  

Min baggrund 

Jeg har arbejdet i den finansielle sektor for blandt andet Sydbank, AP Pension og PFA Pension. Jeg har hjulpet mange 

virksomheder med at skabe forbedringer og bedre udnyttelse af potentiale. Det er virksomheder som Dancover A/S, 

ICS Industrial Cooling Systems A/S og Lars Printz A/S. Jeg er god til at se muligheder og understøtte, at mulighederne 

findes og udnyttes. Min seneste uddannelse er Bestyrelsesuddannelse fra Århus BSS i 2016, tidligere Syddansk 

Universitet HD, lederuddannelser, salgsuddannelser, Mediation/konflikthåndtering og diverse vedligeholdelse. Jeg er 

medlem af netværket Bestyrelseskvinder.dk. Vores mantra er Vækst – Værdi – Viden.  

Jeg har arbejdet som Bestyrelsesformand i Chokoladeselskabet i Danmark og der bidraget til at samle branchen og 

udbrede kendskabet og vækste branchen. Endvidere har jeg bestyrelseserfaring fra diverse interesseorganisationer.   

Min finansielle baggrund og min viden om økonomi, skat og pension har været anvendelig i spil i forbindelse med 

opkøb, fusioner og generationsskifter.    

Min person 

Jeg drives af at skabe værdi og udvikling gennem et helhedssyn, som kan samle og skabe ”fælles fodslaw”. Jeg er 

nysgerrig af natur og har en grundlæggende positiv indstilling til livet og mennesker i almindelighed. Gode oplevelser 

gennem rejser, kultur og mennesker er med til at holde mig i balance. Jeg har relationer i mange brancher og har 

fastholdt god kontakt med mennesker, jeg har arbejdet med og for gennem årene. Det betyder, at jeg ofte "kan 

ringe til en ven" eller skabe kontakt i netværket mellem mennesker, der kan have glæde af at kende hinanden. 

 

I dag er jeg selvstændig partner og forsikringsmægler i Søderberg & Partners.  

 


