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INTERNATIONAL FORRETNINGSUDVIKLING MED FOKUS PÅ SKALERING 

Internationalisering er i mit DNA. Min omfattende erfaring dækker mere end 30 års arbejde hvor jeg har haft 
det store privilegie, at skabe værdi i organisationers succes udenfor Danmarks grænser, herunder:  

➢ Etablering af datterselskab for dansk industrivirksomhed i Berlin i ‘90erne og opbygning af kundekreds 
➢ Udrulning af nyt forhandlernetværk i DACH regionen 
➢ Onboarding af leverandører i Øst- og Centraleuropa  
➢ Etablering af shared service center i Baltikum  
➢ Etablering og drift af adskillige datterselskaber i USA 
➢ Ledelsesrådgivning omkring go-to-marketstrategi for det amerikanske marked 

Jeg er omdrejningspunkt og ansvarlig for udviklingsprojekter fra ide/konceptstadie til succesfuld implemente-
ring. Med afsæt i min evne til at se sammenhænge - “the big picture” - afdækker jeg de eksterne og interne 
forhold, der skal bearbejdes i processen. Jeg tør stille de kritiske spørgsmål og får sammen med nøglepersoner 
filtreret/prioriteret de vigtigste, strategiske indsatsområder.  

Mit drive, min energi og gennemslagskraft sikrer at projekterne får det nødvendige “buy in” fra interne og 
eksterne stakeholders. Som “trusted advisor” driver jeg forandringsprocessen og succesfulde resultater ved at 
motivere og coache teams, således potentialet frigøres og udnyttes optimalt. Jeg har erfaring fra både private, 
ejerledede virksomheder samt “big corporate” samt det offentlige erhvervsfremmesystem. Jeg har arbejdet for 
og med en lang række brancher fra tung industri, energi/miljø til fashion, interiørdesign og møbler.  

PASSION FOR FORANDRINGSPROCESSEN 

Med min passion for at påvirke, bidrage og influere stiftede jeg i 2015 min konsulentvirksomheden CNR-
Consulting. Her samler jeg trådede fra min brede erhvervserfaring og omfattende internationale netværk, og 
stiller min viden til rådighed for danske virksomheder, der ønsker at stå stærkere internationalt og hjælper dem 
indfri deres eksportambitioner. Jeg fokuserer på de områder jeg ved gør den største forskel for virksomheder i 
at opnå succes: 

➢ Markedsvalg, kundesegmentering og go-to-market strategi 
➢ Opbygning af succesfulde udenlandske partnerskaber (med fokus på USA) 
➢ Etablering af udenlandsk datterselskab, gøre disse selskaber driftsklare 
➢ Opbygge succesfulde teams, herunder etablering af produktion (med fokus på USA) 
➢ Kulturforståelse med fokus på optimale samarbejdsrelationer mellem det danske HQ og 

datterselskaberne  
➢ Public Relations og Public Affairs i forbindelse med salg til regulerede industrier 

BESTYRELSESERFARING 

2020 -  Give Steel A/S, Brande - bestyrelsesmedlem 
2020 -  Bestyrelseskvinder - bestyrelsesmedlem Midt/Vest lokalafdeling 
2020 -  Erhvervsrådet Herning & Ikast/Brande - bestyrelsesmedlem (Danmark top 2 erhvervskommuner) 
2007 - 2010 Danish American Chamber of Commerce, Atlanta Georgia, USA. Board Member & President  
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