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I dag arbejder jeg som konsulent med fokus på ambitiøs værdiskabende vækst, hvor jeg opererer i 

spændingsfeltet mellem strategi, ledelse, eksekvering og de processer der understøtter udvikling af 

både virksomheder og mennesker. De markedsdrevne kræfter er for mig et strategisk afsæt og 

dermed også målet ift. et kommercielt udbytte, når frugterne skal høstes. 
 

Forud herfor har jeg 20+ års erfaring fra nogle af de store danske virksomheder; Dansk Supermarked, 

JYSK, SE/Stofa, hvor jeg har opereret på C-level og som VP med ledelsesansvar for flere niveauer, 

nationalt og international. Det har været med budget og kommercielt ansvar, herunder strategi, 

ledelse, udvikling, marketing, go-to-market, innovation, diverse strategiske projekter, samt ledelse af 

medarbejdere. Det har været med til at sikre min dybe forståelse for forretning, værdiskabende 

processer, strukturer, systemer og ikke mindst sikre, at strategien, de ambitiøse mål oversættes til 

eksekverbare handlinger og dermed kan implementeres. 

 

Mine spidskompetencer er flg.: 

✓ Spotte mulighederne for øget værdiskabende vækst 

✓ Sikre rette strategi; retning, rammer og mål 

✓ Sikre fokus på ledelse og derigennem eksekvering 

✓ Sikre en høj grad af kundefokus på tværs af forretningen 

✓ Sikre fokus på udvikling af kommercielle tiltag 

✓ Holistisk tænkning, fokus på helheden og at potentiale kommer i spil  

 

Mit formål er, at bidrage til ambitiøs værdiskabende vækst ud fra: 

✓ Kvalificeret og engageret sparring og rådgivning 

✓ Bidrage til at sætte retning, rammer og ambitiøse mål 

✓ Bidrage til at sikre ledelse i en kompleks verden  

✓ Bidrage til nytænkning og innovative løsninger 

✓ Bidrage til optimering af interne processer og strukturer 

✓ Bidrage til eksekvering af strategi som en del af hverdagens handlinger 

 

Jeg motiveres af at flytte virksomheder og mennesker, at sikre strategisk tænkning, værdiskabelse, 

nytænkning og i fællesskab sætte og indfri ambitiøse mål, hvor der samtidigt sikres en sund balance 

mellem de kortsigtede mål og de langsigtede ambitioner. Og jeg trives bedst i omgivelser præget af 

mangfoldighed, fart over feltet, gensidig tillid og respekt, samt en masse god energi. 

 

Min uddannelsesmæssige baggrund er bl.a. en nylig afsluttet MBA-uddannelse på Aarhus Universitet, 

hvor fokus er på vækst og værdiskabelse i en disruptiv verden, og tidligere en diplomuddannelse i 

ledelse med fokus på organisatorisk læring og forandringsledelse. 

 

Jeg tror på værdiskabende vækst gennem mennesker, fordi engagerede og tilfredse medarbejdere 

skaber glade kunder og det giver bedre performance. 
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