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Jeg sætter strategisk retning, sikre eksekvering og skabe bæredygtig vækst i din 

virksomhed 

 

Som ejerleder har jeg selv haft hånden på kogepladen 

Som ejerleder/CEO gennem 15 år vækstede jeg min B2B produktionsvirksomhed fra 20 til 200 medarbejdere 

med et økonomisk resultat på +100 mio. kr. i 2018, hvor jeg solgt aktiemajoriteten til kapitalfonden Axcel. 

Det er vigtigt for mig, at virksomheder til stadighed udvikler og tilpasser sig markedet og kundernes behov og 

forventninger. Med en uddannelsesmæssige baggrund som civilingeniør er det naturligt for mig at arbejde 

strategisk, struktureret og systematisk. Jeg er datadrevet og har stor erfaring i succesfuld anvendelse og 

forankring af en lang række lean værktøjer.  

Tidligere har jeg arbejdet bl.a. som rådgivende ingeniør, lave danske/europæiske stander samt været 

brandteknisk sagsbehandler på risikofulde bygninger og anlæg (i både Danmark og USA). I dag beskæftiger jeg 

mig med professionelt bestyrelsesarbejde samt egne projekter i Bjerg ApS. 

Jeg brænder for ejerledelse og vil gerne på baggrund af mine erfaringer, hjælpe andre ejerledere med sparring 

om de mange svære dilemmaer og beslutninger, man som ejerleder ofte står alene med. 

  

Mine spidskompetencer 

- Strategisk målsætning og målopfyldelse baseret på forankrede forbedringer 

- Organisationsudvikling, der til stadighed understøtter virksomhedens strategiske mål 

- Økonomirapportering på baggrund af værdiskabende relevante data, 

- Exit og generationsskifte, herunder forberedelse til exit samt eksekvering i selve processen 

- Ejerleder sparring 

 

Mit bidrag i bestyrelsen 

Som bestyrelsesmedlem arbejder jeg altid resultatorienteret og har en engageret tilgang gennem strategisk 

involvering og aktiv sparring. Jeg har fokus på at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer – og sætter 

gerne mit netværk i spil. Jeg forener det strategiske med en dyb og velfunderet forretningsforståelse. 

En naturlig del af bestyrelsesarbejdet er at sikre god selskabsledelse (governance), hvor bestyrelsens årshjul er 

et brugbart værktøj. 

 

Mine værdier 

Jeg er positiv, konstruktiv og ærlig med højt engagement. Jeg henter min energi fra samarbejde med 

mennesker, der ligesom jeg selv, er engageret i at lykkes gennem grundigt, hårdt og sjovt arbejde på en 

ordentlig måde. 
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