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Salg, kommercialisering, ledelse og forretningsudvikling  

Min professionelle baggrund tager afsæt i salg, strategi og operationel ledelse fra virksomhederne; Dansk 
Supermarked, Coop og Matas gennem de sidste +30 år. 

 I dag har jeg firmaet BEAUTYINSIDEOUT, som handler med brand og varer indenfor beauty og  helsekost 
branchen, både BtB og BtC. 

Jeg har stor erfaring i at opbygge salgsorganisationer og operationelle processer, noget jeg gør med 
forretningsmæssig fokus, organisatorisk fremsyn og stor integritet. Jeg er en resultat drevet og visionær 
leder med en succesfuld track record fra mine tidligere arbejdspladser. Jeg har ledet Matas salgsorganisation 
sammen med en kollega, samt den svenske salg- og indkøbsorganisation i gennem flere store forandringer 
med både salgsvækst og stærk styring af omkostningerne. Jeg har varetaget et P/L ansvar op til 1,7 mia og 
1.200 medarbejdere. 

Blandt mine nøglekompetencer er: 

 Ledelse og specielt forandringsledelse 
 Forretnings udvikling 
 Optimering og salgsperformance og motivation af salgsorganisationer 
 Profitoptimering både ved tilpasning af omkostningsstruktur og værdikæder 

Jeg kan bidrage til bestyrelser med sparring og erfaringer indenfor udvikling af salg med en stærk operationel 
vinkel og en bred kommercial forståelse samt opstart af mindre virksomhed.  

Jeg har været i topledelsen i Matas A/S - her har jeg arbejdet med strategi inde for salgskoncepter, 
kundeklubber, category management, operationelle processer og uddannelse i gennem 10 år i: 

 Matas A/S - Regionsdirektør salg DK  
 Matas AB – Fungerede VD, ansvarlig for både salg og indkøb i SE 

 Jeg har været med at forvandlingen af Matas kæden fra en frivillig kæde til en kapitalkæde, først ejet af en 
kapitalfond senere til at børsnotere selskabet.  

Jeg har med succes opbygget en stabil og velfungerede salgsorganisation, både i DK og SE, som var drevet af 
salg, god ledelse og optimal omkostningsstyring. 

Min faglige baggrund er en Mini MBA og ikke mindst erfaringer fra alle niveauer i en organisation. 

Jeg er som person engageret og bidrager med en positiv og nysgerrig vinkel. Jeg er lyttende, tænksom, men 
også konstruktivt udfordrende og jeg er nem at samarbejde med. Jeg interesserer mig for det nordiske 
marked.  
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