
	BESTYRELSESPROFIL Ingrid Ahrenkilde 

	 	 SIDE 1 
 

                

 

Produktionsforståelse, produktudvikling og kvalitetsoptimering vejen til markedsudvikling og vækst.  

Min professionelle arbejdsbaggrund tager udgangspunkt i byggeindustrien. +25 års praktisk erfaring med 
ledelse indenfor produktion og proces, salg og markedsføring, produktudvikling og innovation, vidensfor-
midling samt kvalitetsledelse og –styring.  

Primære erfaringer og resultater: 
1. Jeg har igennem mange år arbejdet i et internationalt miljø og har opnået stor erfaring med at bygge bro 

mellem de kulturelle forskelle og anvende de forskellige værdier, som et redskab til at skabe fremdrift 
og nye muligheder. 

2. I min funktion som Sales & Technical Product Manager for BASF Admixture systems DK, der 
udvikler og producerer tilsætningstoffer til betonindustrien, øgede jeg markedsandelen med mere end 
25% til en andel på mere end 70%. Dette gennem ændring af salgsstrategien og herunder 
arbejdsmetodikken til en struktureret og målrettet kundetilgang med fokus på kundens situation og 
fremtidige forventninger, understøttet af en fokuseret strategi om at være markedsførende i 
introduktion af ny teknologi.   

3. Erfaring med innovation, projektledelse, kvalitetsledelse og teknisk rådgivning indenfor cement og 
betonindustrien. 

4. Min tilgang til at opnå resultater tager udgangspunkt i min tekniske baggrund, jeg tænker og arbejder 
med hele værdikæden fra leverandør over produktion og kvalitet til salg og opfølgning.  

 
Forretningsorienteret kompetencer og ressourcer 

• Jeg har en strategisk tankegang og har deltaget og arbejdet med markedsudviklingsprocesser. 
• Jeg har fokus på at videreudvikle nye forretningsmuligheder ved at tage udgangspunkt i virksomhedens 

nuværende marked og kundegrundlag.  
• Jeg arbejder struktureret og vedholdende med målet for øje, og med en pragmatisk tilgang til mulige 

løsningsveje. 

Det er vigtigt for mig at afstemme gensidige forventninger, som jeg derefter arbejder målrettet efter, således at 
vi i fællesskab indfrier de mål, vi har aftalt i bestyrelsen. Endvidere er jeg altid opmærksom på, at opstår der 
nye muligheder eller sker samfundsmæssige, strukturelle eller lignede forandringer, kan det være nødvendigt 
eller naturligt at tilpasse eller justere.   
En plan bør nødig være så skarp, at der ikke er mulighed for at benytte en pludselig opstået mulighed for 
positiv udvikling. 
 
Mine værdier 
Det er essentielt for mig at afdække og sikre optimal anvendelse af tilgængelige ressourcer, som er afgørende 
for, at der kan skabes resultater. Det er afgørende og vigtigt for mig, at arbejde i et miljø, der værdsætter og 
prioriterer udvikling af de menneskelige kvaliteter, egenskaber og kompetencer. 
For mig er det at arbejde med de processer, der påvirker mennesker, betydende for, at man sammen kan opnå 
resultater i bestyrelsesarbejdet og skabe værditilvækst  
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Min baggrund 
Min faglige baggrund er kemiingeniør fra Esbjerg Teknikum og HD i Organisation fra Aalborg Universitet. 
Suppleret med andre efteruddannelser indenfor kvalitetsledelse,  
Har senest taget en Bestyrelsesuddannelse: ”Strategic Board Room – godkendt til bestyrelseslicens” hos Board 
Governance A/S, maj 2013. 

Af væsen er jeg selvstændig, initiativ og idérig, visionær, dialog- og udviklingsorienteret. Udpræget 
”frontløber”. Det er essentielt for mig, at afstemme gensidige forventninger. 
Jeg er kendt for at lytte, være empatisk og møde mennesker der hvor de er. 
 
 
Erhvervserfaring: 

Manager Research and Quality Centre, Cementir Holding/Aalborg Portland A/S 2011 – 

Sales and Technical Product Manager, BASF Construction Chemicals A/S 2003 – 2010 

Kvalitetschef, Sonion Horsens A/S    2001 – 2003 

Kvalitetschef Centrum Pæle A/S, Vejle og Hamborg   1991 – 2001 

Produktionsingeniør Aalborg Portland A/S    1987 – 1991 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


