
Lene Andreasen                    Bestyrelses CV 

Rasmus Hansens vej 20, 8700 Horsens | +45 31 64 12 70 | lenelea@hotmail.com |Født: 06.11.72 | Gift, 3 børn 

Mit bidrag til bestyrelsen 

Med en stærk kommerciel baggrund og lang ledelseserfaring fra ejer ledede produktions- og handels-virksomheder, 
tænker jeg naturligt i effektivisering og optimering på såvel kortere som længere sigt. Jeg bidrager til et professionelt miljø 
med udgangspunkt i respekt og integritet, herunder fokus på resultater og fremdrift i et holistisk perspektiv:  

LEDELSE 

· Jeg bidrager med stor erfaring indenfor forretningsudvikling, forandringsledelse, organisationsudvikling, 

medarbejderudvikling og -afvikling. Strategiarbejde overordnet og på funktionsniveau. Jeg er menneske- og 

samarbejdsorienteret med udgangspunkt i værdidrevet ledelse.  

· Overordnet ledelse, optimering og udvikling af alle linje- og stabsfunktioner i end-to-end forsyningskæden 

· Stærk på eksekvering, forandringsledelse, kommunikation og menneskelige relationer.  

SUPPLY CHAIN & STRATEGISK INDKØB 

· Opbygning og optimering af konkurrencedygtige, agile og fleksible forsyningskæder (ressourcer, processer) 

· Certificering indenfor fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø. Bæredygtighed i forsyningskæden, CSR og carbon footprint 

· Kontraktgrundlag, handlingsplaner, etablering/ombygning af organisatoriske og/eller forretningsenheder, samt 

forberedelse af organisationen til fremtidige scenarier. 

INTERNATIONAL ERFARING 

· Erfaring med ledelse af medarbejdere på tværs af landegrænser, indgående kendskab til kulturelle udfordringer på 

individ- og organisationsniveau.  

· Etablering og omstrukturering af supply chain funktioner i udlandet. Lang erfaring med ledelse, samhandel og 

(kontrakt-) forhandling i Central- og Østeuropa, USA og Asien.  

Relevant erhvervserfaring  

SUPPLY CHAIN DIREKTØR | PROCUDAN A/S | 2013 - 

· Medlem af virksomhedens øverste ledelse og overordnet ansvarlig for funktionerne: Product management, strategisk 

indkøb, lager, produktion, kvalitet, kundeservice, operationelt indkøb.  

KONCERN INDKØBSCHEF | NISSENS A/S | 2002 - 2012 

· Medlem af virksomhedens øverste ledelse og overordnet ansvarlig for indkøb til virksomhedens 5 produktionsenheder i 

Danmark, Slovakiet og Kina. Funktionsopbygning, reorganisering (up/down scaling), strategisk udvikling.  

ERFARING FRA BESTYRELSER OG ADVISORY BOARDS 

· Bestyrelsesformand, Solvang Maskinfabrik siden marts 2021 

· Aktiv del af de 4 årlige bestyrelsesmøder hos Procudan A/S  

· Medlem af hovedbestyrelsen (den øverste ledelse) i Hatting Idrætsforening siden 2014 

· Medlem af uddannelsesudvalget Handelsøkonomuddannelsen, Erhvervsakademi Dania siden 2014 

· Medlem af netværket Bestyrelseskvinder siden 2019 

· Medlem af Dansk Industri’s ”Women On Board” siden 2020 

Relevant uddannelse 

BESTYRELSESARBEJDE & ADVISORY BOARDS | 2018 | LEDERNES KOMPETENCECENTER 

· Intensiv uddannelse i bestyrelsens arbejde og ansvar 

MBA (FULL TIME, INTERNATIONAL) | 2012-2013 | AARHUS UNIVERSITET 

· Hovedopgave: Evaluering og udvikling af forretningsmodeller  

DIPLOM I LEDELSE | 2009-2011 | LEDELSESAKADEMIET AARHUS 

· Hovedopgave: Udarbejdelse og implementering af den globale forretningsstrategi 

mailto:lenelea@hotmail.com

