EVA HYLDGAARD

BESTYRELSESPROFIL

Strategisk og modig forretningsudvikler med fokus på ”Next Level”
Min professionelle baggrund tager sit udgangspunkt i øverste ledelseslag,
hvor jeg har beskæftiget mig med ledelse og forretningsudvikling i
virksomheder indenfor B2C, B2B, B2G, turisme og restauration, facility og
manpower, Off./Privat samarbejde (på den private side) samt erfaring som
selvstændig erhvervsdrivende.
Jeg er ledelsesmæssig generalist med erfaringer fra ledelse af afdelinger i
linjen, ledelse af funktioner, P&L ansvar og topledelse (C-level). Jeg skaber
størst værdi i virksomheder, som har fokus på udvikling og/eller vækst.
Mit væsentligste bidrag i bestyrelseslokalet er:
1. fokus på virksomhedens ”hastighed” (kombinationen af virksomhedens erkendelse,

beslutningsdygtighed og handlekraft)

2. forretningsudvikling m. kundeperspektiv
3. strategiarbejde inkl. eksekvering

Jeg er desuden optaget af, hvordan virksomheden sikrer forankring af dét DNA og
værdigrundlag, som virksomheden er skabt på, i vækstfasen. Jeg er passioneret omkring
strategisk kommunikation, hvor netop bl.a. virksomhedens DNA kan anvendes som løftestang
til at sætte tydelig retning både internt og eksternt.
Jeg bidrager aktivt i bestyrelseslokalet, hvor tillid, loyalitet samt åben og ærlig kommunikation
for mig er kerneværdier, som bidrager til at skabe det rette rum for dynamisk dialog,
strategiske overvejelser, modige beslutninger og værdiskabelse for virksomheden. Bestyrelsen
skal være den altid nærværende sparringspartner for virksomhedens CEO og loyalt bakke
denne op i de beslutninger, der træffes i en hverdag, hvor alting går hurtigt og forandrer sig
med høj hastighed. Her deler jeg gavmildt af mine erfaringer, som dækker et bredt spektrum af
ledelsesmæssige udfordringer; herunder bl.a. krisehåndtering, pressehåndtering, turn around
samt en spændende ansættelse i Kina, hvor én ”must win battle” var at udleve danske værdier
(i en kinesisk plejevirksomhed), som en vigtig del af det fundament, virksomhedens vækst
skabes på.
Reference fra en af mine tidligere bestyrelsesposter:
”Eva har som medlem i bestyrelsen markeret sig særligt i forhold til sit input vedr. de
strategiske overvejelser i forhold til udvikling… Hun har demonstreret både evne og vilje til
at se langsigtede udviklingsmuligheder samt parathed til at træffe de nødvendige
beslutninger for at nå langsigtede mål. … I mit samarbejde med Eva, har jeg lært hende at
kende som værende kompetent, velforberedt, åbensindet og ikke mindst behagelig at være
sammen med, uanset om der måtte være emner man kunne være enige eller uenige i.”
Niels Bro, CEO Skallerup Seaside Resort / bestyrelsesformand i Hjørring
Kommunes Nordvestlige Kystområde
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