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Salg og forretningsudvkling 

Hej, jeg hedder Anna Hejlsberg. Tak for din interesse i min 
bestyrelsesprofil.  

Jeg er specialist i salgs- og forretningsudvikling. Samtidig har jeg et skarpt blik for 
de mekanismer der foregår mellem mennesker og i et team, og hvordan de 
omsættes til handling og udvikling. 

Jeg har samtidig god viden på økonomi, markedsføring, branding og teamworking.  

Jeg et omfattende erhvervsnetværk, fyldt med dygtige og reelle fagpersoner, som 
jeg gerne bringer i spil. 

Du vil opleve mig som udviklingsorienteret og målrettet, og en ildsjæl, der går 
hele vejen for virksomheden, og de positive resultater. Jeg arbejder med energi, 
fremdrift og tydelige mål. 

Erfaring og resultater 
Jeg har erfaring som både iværksætter og ejerleder, og en baggrund indenfor IT- 
og hotel. 

De virksomheder som jeg er en del af, nyder først og fremmest godt af min mere 
end 20 års erfaring med salg og ledelse. Jeg har, som ejerleder, stået i spidsen for 
en turn-around af Ebeltoft Parkhotel, samt bygget Nordic Choices jyske og fynske 
salgsafdeling op. 

Siden 2014 år har jeg været med til at skabe vækst og positive resultater, som 
engageret bestyrelsesmedlem og -formand, og som rådgiver og forlænget arm til 
ledelsen i små og mellemstore virksomheder. 

Resultater, samarbejde og fortrolighed  
Mit fokus er på både resultater og samarbejde. Jeg er uddannet facilitator og 
teamleder, og ved at vi skaber værdi når vi spiller hinanden gode. 

Samtidig har jeg også stort fokus på ærlig og fortrolig sparring, og god kemi. 

Ring gerne til mig på 41 41 50 49, eller skriv på amh@salesboost.dk. Tak fordi du 
læste med så langt, og jeg glæder mig til at høre fra dig. 
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Bestyrelseserfaring 

Stikord til kompetencer 

- Salg 
- Markedsføring 
- Branding 
- Strategi og forretningsudvikling 
- Ledelse 
- Ledelse af teams. 

Bestyrelseserfaring 

Nuværende poster: 
• Bestyrelsesmedlem, AGF Kvinder  
• Bestyrelsesformand, Ansø of Denmark 
• Bestyrelsesformand, Humanta 
• Bestyrelsesmedlem, WedBox 
• Bestyrelsesmedlem, Ruldolf Steiner Sydskolen 
• Advisory Board medlem, WordPilots 
• Advisory Board medlem, Recollector 
• Advisory Board medlem, Norevent 

Tidligere poster: 
• Bestyrelsesmedlem, Kathrine Andersen Chokolade 
• Bestyrelsesmedlem, MJT Container 
• Bestyrelsesformand, Fønix Komfort
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