
Spidskompetencer 

• Strategisk forretningsudvikling  

• Digital transformation og organisationsudvikling 

• M&A - due diligence og organisatorisk integration  

• E-commerce og effektivisering 

• Marketing og kommunikation 

Professionel baggrund 

Har i mere end 15 år haft ledelsesansvar for marketingfunktionen herunder strategi og 

forretningsudvikling og har indsigt i de centrale forretningsmæssige dynamikker, der er afgørende 

for værdiskabelsen i en virksomhed. 

Gennem mere end 12 år har jeg fungeret som sparringspartner for den adm. direktør og været 

primus motor i en række tværorganisatoriske projekter med fokus på digitalisering (CRM, ERP, e-

com), integration af medarbejdere og systemer i forlængelse af virksomhedsopkøb samt 

implementering og forankring af strategiske aktiviteter. 

Gennem udfyldelse af rollen som projektleder og facilitator har jeg erfaring med etablering af 

samarbejde mellem forskellige fagdiscipliner med hver sin dagsorden og har indsigt i, hvad der skal 

til for at skabe den gode løsning i forandringsprocesser. Et af mine stærke kort er kommunikation 

som nøglen til at etablere fælles forståelse, konsensus og fremdrift. 

Med i bagagen har jeg en bestyrelsesuddannelse, som har givet mig en rigtig god ballast i forhold 

til at agere i krydsfeltet mellem topledelse og bestyrelse.  

Bidrag til bestyrelsesarbejdet 

• Bygger bro mellem forretningen og it gennem digital transformation (procesoptimering, 

effektivisering, forretningsudvikling) 

• Omsætter forretningsstrategiske beslutninger til hverdagsadfærd og vaner  

• Gennemfører opkøb, fusioner og organisatorisk integration 

• Styrker den eksterne og interne kommunikation som led i forandringsprocesser, branding eller 

formidling af strategi 

• Faciliterer bestyrelsens egne processer som f.eks. strategi- og temadage 

Personligt 

At være et ordentlig menneske er for mig en grundlæggende værdi både fagligt og privat. Jeg 

gør mig umage med at gøre en forskel ift. de opgaver, jeg påtager mig og motiveres at gøre en 

forskel og se andre lykkes. I et lederteam er jeg en aktiv sparringspartner, som udfordrer, sætter 

den digitale dagsorden og tager ansvar. Generelt interesserer jeg mig for erhvervsudvikling og 

uddannelsespolitik og er nysgerrig på alle former for ny teknologi.  

Gift med Peter Støttrup Thomsen, sammen har vi to piger (1996 og 1998). 
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