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Bestyrelseserfaring i SMV-segmentet (finansielle sektor, service-/rådgiver- og it-

teknologibranchen)  

 

I mere end 20 år har jeg arbejdet med et bredt udsnit af virksomheder, dels som rådgiver 

af ejerledere, bestyrelser og direktioner, dels i en ledelsesfunktion (C-level) og dels som 

professionelt bestyrelsesmedlem, herunder som bestyrelsesleder. Mine bestyrelsesfaglige 

spidskompetencer er følgende:  

 

• Professionalisering af arbejdet i bestyrelsen 

• Strukturering af arbejdet med vækststrategi, der udmønter sig i synlige resultater 

• Excellent client service og key account management – fokus på styrkelse af 

kundetilfredshed, kunderelationer og kundesegmentering 

• Gennemførelse af effektiviseringsprocesser, herunder ændring af 

organisationsstrukturer 

• Ledelsens/ejerens ”trusted advisor” 

• Aflønning og incitamentsordninger  

• Compliance og risikostyring, databeskyttelse (GDPR) 

• Konfliktmægler  

 

Om mine personlige egenskaber vil jeg fremhæve følgende: 

 

• Lederprofil med høj grad af empati 

• Robust og drive til at håndtere udfordringer/modgang 

• Teamplayer – samarbejdet med andre er energigivende  

• Løsningsorienteret - altid fokus på ”bolden”  

• Høj integritet  

 

Bestyrelseshverv 

 

Erhvervsvirksomheder: 

• Bestyrelsesleder i Bluewhale ApS (it-/teknologi) (2021 - )  

• Bestyrelsesmedlem i Dragsholm Sparekasse (2018 - 2021) 

• Bestyrelsesleder i Stagis A/S (brand bureau) (2017-2018) 

• Bestyrelsesleder i Pro-Lead København A/S og Pro-Lead Aarhus A/S 

(konsulentvirksomhed inden for ledelsesudvikling) (2016-2018) 
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• Bestyrelsesleder i IndretningsAkademiet A/S (rådgivning inden for indretning/design 

og udbyder af indretningsarkitektuddannelse) (2016-2018) 

 

Foreninger: 

• Næstformand i Bestyrelsesadvokater (2019 - ) 

• Leder af bestyrelsen i VL79 - Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (2016 - ) 

 

 

Erhvervserfaring 

 

• Stifter og medejer af advokatvirksomheden Reimer Legal (2015-) 

• Selvstændig advokat, NORDIA Advokatfirma (2012-2015) 

• Forretningsudviklingsdirektør (CCO/CMO), Bech-Bruun (2010-2012) 

• Juridisk chef, Nordic Sugar A/S (2009-2010) 

• Videnchef og leder af direktionssekretariatet, Bech-Bruun (2005-2008) 

• Advokat og fuldmægtig, Bech-Bruun (1999-2009) 

 

 

Uddannelse 

 

• CBS Executive Bestyrelsesuddannelse – finans og realkredit (2018) 

• CBS Executive Bestyrelsesuddannelse (2015-2016) 

• International masteruddannelse i erhvervsjura (LL.M.) i USA (2001-2002) 

• Advokatuddannelse/-beskikkelse (1998-2001) – møderet for landsret (2003) 

• Cand.jur. fra Københavns Universitet (1998) 

 

 

***** 

 

Jeg har et stort professionelt netværk, som jeg aktivt deler ud af, anvender og udvikler.  

 

Min bestyrelsesprofil er at finde på følgende platforme: 

 

• Linkedin.com/in/janiecnielsen 

• Bestyrelseskvinder.dk 

• Bestyrelsesadvokater.dk 

• Nboard.dk 

• SelectionF.com 
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