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Økonom  –  strateg  –  udvikler  –  kommunikator       

  
Motivation 
Jeg brænder for organisatorisk og strategisk udvikling, og det arbejde ønsker jeg at udfolde 
yderligere på øverste strategiske niveau i bestyrelsesarbejde. 

Jeg vil skabe værdi gennem min stærke kompetence i det økonomiske felt, hvor jeg kan og tør jeg 
stille de nødvendige spørgsmål. Og som sparringspartner for den øvrige bestyrelse samt direktion, 
vil jeg sikre at beslutninger træffes på et grundlag med økonomisk overblik. 

Jeg vil bidrage til nytænkning og udvikling, udfordre holdninger og bidrage til at træffe hurtige 
beslutninger samt at få beslutninger kommunikeret på en letforståelig måde. 

Min baggrund er en årrække med lederposter, hvor jeg har opnået en indgående erfaring med 
styring og optimering af virksomheder, samt strategisk ledelse og forretningsudvikling. Jeg er i 
bestyrelsen for et IT-driftscenter for en række uddannelsesinstitutioner og jeg har fungeret som 
strategisk rådgiver for en startup-virksomhed. 

 

Erfaring 
Mine praktiske erfaringer er bredt funderet med jobs på forskellige niveauer samt fra flere typer 
virksomheder, herunder både produktions-, service-, handels- og offentlige virksomheder. Jeg har 
viden og erfaring inden for følgende områder:  

• Strategisk ledelse 
• Økonomi- samt likviditetsstyring 
• Forretningsudvikling, herunder turn-arounds 

• Salgsmodning af virksomhed samt M&A 
• Kontraktforhandlinger 
• Forhandling med organisationer 

 
 

 
Personlig profil 
Jeg skaber strategisk overblik og tænker proaktivt og langsigtet. Jeg er opmærksom på sammen-
hæng og understøttelse af strategien i alle grene af virksomheden og har blik for organisatoriske 
virkemidler. 

Jeg er god til at gennemskue komplekse problemstillinger og udmønte i konkrete løsninger. Jeg er 
en udviklingsorienteret, troværdig og professionel samarbejdspartner, med høj faglig standard og 
forventninger, dog altid med en positiv tilgang. 

Min uddannelsesmæssige baggrund er en MBA færdiggjort i januar 2017 samt HD(R) fra 2011 
begge fra Aalborg Universitet.  

Medlem af VL 110 samt Bestyrelseskvinder.dk med mantraet vækst – værdi – viden. 
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