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Ingeniør med forretningsforståelse 
Jeg har mere end 12 års erfaring i  teknologiledelse i forskellige brancher . Jeg har arbejdet som 
projektleder på interna�onale udviklings- og demonstra�onsprojekter, med  ledelse af drift og optimering 
i procesindustrien, og med  forretningsudvikling og international afsætning  af maskiner og udstyr �l 
procesindustri. Jeg engagerer mig dybt i mit arbejde og  drives af at finde pragmatiske og realiserbare 
løsninger. 
 
I bestyrelsen bidrager jeg med viden om  

- kundebehov og markedsføring af teknologibaserede produkter og services 
- opbygning og turnaround for produktområder 
- udvikling og op�mering af processer 

  

Resultater  

Digitalisering og IoT  
Som projektleder for EcoGrid EU, det største Smart Grid projekt i Europa, fik jeg 10% af el-selskabet 
Østkra�s kunder �l at beny�e  nye digitale produkter til styring af deres elforbrug og boligopvarmning . 
Styringen var baseret på IoT teknologier og vi var nogle af de første �l at bruge det ak�vt hos kunder. 
 
Automatisering og Industri 4.0 
Hos JENSEN Denmark stod jeg i spidsen for at med at udvikle og introducere  conveyorsystemer  på 
industrielle vaskerier, hvorved den  interne transport blev reduceret og manuelle funktioner blev 
automatiseret . Mange af kunderne ønskedede også adgang �l produk�onsdata for at koble de�e direkte 
�l deres afregningssystem. 
  
Supply chain management 
Mange virksomheder har mulighed for at blive mere effek�ve ved bedre supply chain management. Jeg 
har  optimeret processer  ved brug af Six Sigma værktøjer og målinger, så kvaliteten blev bedre og 
udby�et større. Desuden har jeg flere gange stået i spidsen for at  udvikle og implementere nye 
arbejdsgange og derved opnået effektiviseringsgevinster på +10 %.  
  
Mennesker og Teknologi 
I teknologibaserede virksomheder har man o�e en  tendens til at fortabe sig i teknologien  og dens 
muligheder, uden at have øje for kunden. Jeg har al�d været  garant for at se tingene fra kundens 
perspektiv , og har flere gange må�et bede om ændringer i et produkt, så det passede bedre �l kunden 
og markedet. 
  

Privat 
Jeg bor sammen med min familie på Bornholm, hvor vi nyder at udforske og bruge naturen �l at lade op, 
på en ridetur i skoven eller en frisk tur i bølgen blå. Vi elsker også at rejse og opleve, og har �lsammen 
dækket de fleste kon�nenter. Jeg er gi� på 16. år med 2 dejlige sønner på 9 og 14 år. 
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