
  

   

 

 

 

 

PROFIL 

Dedikeret og fokuseret Chief Commercial Officer 

med +14 års international ledelseserfaring i udvikling og implementering af 

vækststrategier, der fører til resultater. 

Erfaren leder i internationale driftsselskaber indenfor auto- og 

transportbranchen, virksomheder funderet i den tunge industri samt 

IT / SaaS. 

I mine ledelsesstillinger i ind- og udlandet har jeg opnået op til 40% årlig 

vækst og i bestyrelsen bidrager jeg med mine 

 

Spidskompetencer: 

• Strategisk, international forretningsudvikling med fokus på Go-To-
Market strategier, private/white label forretningsmodeller, udvikling af 
forhandlernetværk samt E-Eksport. 

• Digitalisering - primært for at styrke hele værdikæden: 
Fra den digitale kunderejse og marketing til service & partner koncepter  
samt værdiskabende dataforbrug af produktinformationer. 

• M&A / Strategiske partnerskaber & alliancer: Jeg har været en del af 
opkøbet af flere virksomheder, der styrkede værdikæden med enten 
produkt- eller softwareudvikling. 

• ”Mennesket først” (empatisk ledelse) 
 

   AKADEMISK UDDANNELSE 

1991 – 1994 International Personal Assistant 
 (lig med bachelor i Business Administration og sprog 
 på Polytechnik) 

                               Akademie für Wirtschaft und Verwaltung, DE 
 
 

   KURSER & UDDANNELSE 

2019 Bestyrelsesuddannelse, Erhvervsakademi Århus 
2016-2017 Mini MBA, Probana Business School 
2014 Continuous Improvement Process Mgmt., Bosch kursus 
2013 Project Mgmt. Leadership, Bosch kursus 
 
 

   KOMPETENCER 

Faglige                 Personlige 

Strategisk ledelse                Holistisk og strategisk tænkende  
Kommerciel indsigt                Resultatorienteret 
International forretningsudvikling               Stærk til at opbygge relationer 
Salg & Marketing                                                 Empatisk leder 
Digitalisering                                                         Teamplayer 
Partnerskaber & alliancer                                 Engageret og energisk 

ERHVERVSERFARING 

2021 – nu         Webshipper ApS 
                            Chief Commercial  Officer (CCO) 
 

2020 – 2020    BESKO A/S  
                             Business Development Manager 
                             Ansvarlig for forretnings-      
                             udvikling, marketing og  
                             produkt management. 

 

2018 – 2020    TRIAX A/S 
                             Head of Group Marketing 
 

2015 – 2018    Budweg Caliper A/S 
                           Produkt  og Marketing Manager 

 

2010 – 2014    Holger Christiansen A/S 
                            (A Bosch Group Company) 
                           Head of Product Marketing  &          
                           Head of Marketing  
                           Communication 

 

2010 – 2010    Integrated Products ApS 
                            Marketing Manager 
 

2007 – 2010    Hella BV, NL 
                            Head of Marketing Benelux 
 

1994 – 2007    Hella KGaA Hueck & Co., DE 
                            PA to CEO Aftermarket &  
                           Special OE 
                           PA to Head of Intern. Product  
                           Management & Marketing 
 

BESTYRELSESPOSTER 
2019 -                Frisenvang  ApS 
                            Bestyrelsesmedlem 
 

2020 -                evolvT United ApS 
                            Advisory Board medlem 

2021 -                Agile Automotive ApS 
                            Advisory Board medlem 

2021 -                Maerk  ApS 
                            Advisory Board medlem 

SPROG 
Tysk Modersmål 
Spansk Flydende / Modersmål 
Engelsk Flydende 
Dansk Flydende 
Fransk Godt 
Hollandsk Godt 
 

Bestyrelses Profil  
 

Karina Goos 
 

Adresse:  Nordbygårdvej 76, 8721 Daugård 

Kontakt:  +45 23 47 60 61 /  karina.goos@gmail.com   

Web: https://karinagoos.dk 

 
 



ERHVERV & LEDELSE  
 

I dag arbejder jeg som Chief Commercial Officer (CCO) inden for IT / SaaS branchen, ved Webshipper ApS, 

som automatiserer forsendelse og logistik og tilbyder SaaS til virksomheder, der driver E-handel. Jeg har 

det fulde kommercielle og operationelle ansvar for salg, markedsføring og kundesundhed (= 

kundeoptagelsesprogram). 

Jeg arbejder i bestyrelsen for: 

Frisenvang ApS: B2C og B2B salg af bæredygtigt garn med fokus på økologisk produktion og fair-trade. 

evolvT: Bæredygtig transport til B2C og B2B. (Advisory Board medlem) 

Maerk ApS: Etiketproduktion og salg til B2C og B2B (Advisory Board medlem) 

Agile Automotive ApS: Sportsvogn producent. Salg til B2C, B2B, Leasing. (Advisory Board medlem). 

Bestyrelseskvinder: Netværk. Medlem af lokal bestyrelse Østjylland. 

 

 

BIDRAG TIL BESTYRELSEN 

 

Jeg tilstræber at tilføre en reel værdi til din virksomhed, således at mine input kan bidrage til en øget 

indtjening, herunder en plan for, hvordan virksomheden konstant kan udvikle sig positivt gennem 

medarbejder-trimning, innovation, digitalisering og generel fornyelse. 

 

Jeg vil gerne medvirke til at sikre, at enhver strategi udarbejdes med udgangspunkt i den situation 

virksomheden aktuelt befinder sig i, og at vi har et klart billede af, hvor vi kommer fra, hvor vi gerne vil hen, 

og hvordan vi når de ønskede mål. 

 

Gennem min karriere har jeg formået at levere betydelige resultater bl.a. fordi jeg har fokuseret på at udvikle 

mennesker og organisationer i den faglige kontekst, jeg er indgået i.  

Og jeg vil gerne hjælpe med at sikre, at bestyrelsen er en inspirerende, kompetent og empatisk 

sparringspartner til direktionen og ledelsen. 
 

 

 

ØVRIGE OPLYSNINGER 
 

Sprog: Jeg er tysker, er opvokset tosproget (tysk, spansk), og har også arbejdet flere år i Holland og 

siden 2010 har jeg arbejdet og boet i Danmark. Jeg taler og skriver dansk, engelsk, fransk og 

hollandsk på forhandlingsniveau også. 

 

 

 

UDVALGTE REFERENCER                                                                           se flere reference på: https://karinagoos.dk/ 

 

”Karina har stor international erfaring. Desuden vil du møde en meget dedikeret person med en positiv 

attitude. Men det vigtigste er, at Karina er ekstremt troværdig og har et meget højt energiniveau. ” 

Jens Sørensen, Formand & Medlem af flere bestyrelser. Professionel rådgiver og mentor. 

https://karinagoos.dk/

