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Mit ’why’ er klart at hjælpe andre til at lykkes. Jeg bliver motiveret af at kunne skabe værdi med en både 
analytisk og intuitiv tilgang til udvikling af virksomhedens potentiale.  
 
Jeg tager altid udgangspunkt i virksomhedens strategiske udfordringer. Jeg stiller de rigtige spørgsmål, som 
skaber refleksion, beslutning og handling. Mit absolutte fokus er, at det til syvende og sidst er mennesker, der 
skal performe for at nå de satte mål. Jeg bidrager med stor viden om adfærd og betingelserne for at omsætte 
tale til handling, sådan at ledelsen kan manøvrere skibene helt i havn. 
Jeg besidder en høj grad af empati og er en udtalt relations skaber. Det betyder, at jeg har netværket før det 
blev moderne, og jeg trækker på de rette relationer til bestyrelsesarbejdet. 
 
Min baggrund er merkantil; Graduate Certificate in Business Administration og handelsfaglærer i 
detailhandelsdrift suppleret med lederuddannelse og en certificering som High Performance Coach samt 
certificering i diverse personprofiler. Nøgleordene for min professionelle baggrund er ledelse og strategisk 
forretningsudvikling, hvor jeg især bidrager med en stor forretningsforståelse sammenholdt med en holistisk 
tilgang til virksomheden og en mangeårig erfaring med ejerledede virksomheder. 
 
Nogle af de resultater, jeg har været med til at skabe: 

• Forberedelse og gennemførelse af transaktionsproces for 230 ejerledede virksomheder, der førte til et 
godt salg af detailkæden Inspiration 

• Udarbejdelse af vækststrategi der har været grundlag for en valuation, der både har givet mulighed for 
refinansiering og initieret nye investorers engagement i virksomheden MARKANT A/S 

• Udarbejdelse af Customer Journey og eksekverbar strategi, der har givet væsentlig omsætningsvækst 
både B2B og B2C for Viking 1914 

 
Bestyrelsesarbejde: 

• MARKANT A/S  - Produktionsvirksomhed, der leverer halvfabrikata til byggeriet 
Ref.: Tristan Falke Lassen, adm. Dir. 

 
• Webtop A/S  - Globalt anerkendt Microsoft Partner virksomhed  

Ref.: Tom Skovbon, tidl. bestyrelsesformand 
 

• Detailakademiet (Advisory board) - Uddannelsesafdeling under Københavns Erhvervsakademi 
Ref.: Lars Bach, tidl. projektchef og ansvarlig for AB 

 
• Red Barnet Aarhus  - Hjælpeorganisation der arbejder lokalt og globalt 

Ref.: Lasse Holm, bestyrelsesformand 
 

• Entrée Cph (Advisory board) - Cateringvirksomhed og jobakademi forenet 
Ref.: Jakob Gaard, direktør 
 

Privat er jeg aktiv sportsudøver og instruktør i TRX og fitness, og jeg samler på gode oplevelser med dem, jeg 
holder af – gerne noget med mad, kultur eller udendørsliv. 

v Organisering og organisatorisk udvikling 
v Strategi og forretningsudvikling 
v Ledelse, adfærd og kultur 
v Kundefokus og -adfærd 
v Det effektive og udviklende bestyrelsesarbejde: 

o Forretningsordener med ledelsesdimensioner 
o Samspil mellem bestyrelse og direktion 
o Inkluderende mødekultur 


