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Stærk Strategisk Rådgiver 
Mit bidrag og mine kompetencer står stærkt i virksomheder, der skal genopfinde sig selv. Det er ofte 
virksomheder, der står overfor ændrede markedsvilkår, omstruktureringer, turnarounds, M & A, post 
merger udfordringer, klargøring til vækst, optimering af forretningen, køb/salg eller generationsskifte.  
 
Jeg er ligeledes en stærk rådgiver på strategi, der skal føre til organisk vækst, erobring af nye markeder, 
eksekvering af opkøbet og realisering af synergierne, Jeg leverer også kompetent på tilpasning af 
strategien med mål om operationel excellence og digitalisering med øget effekt på den operationelle 
bundlinje. 
 
Uanset om jeg sidder i topledelsen eller bestyrelsen, så er det mit vigtigste mål at sikre virksomheden og 
ejerne det bedst mulige afkast af investeringen. 
 
Purpose, People & Processer 
Det er et afgørende element i min ledelsesfilosofi, at den menneskelige faktor er tungtvejende for 
kommerciel og forretningsmæssig succes. Det er ofte afgørende for det samlede udbytte, at 
organisationen og kulturen arbejder for at understøtte et optimalt afkast på investeringerne.  
 
Jeg har et stærkt fagligt fundament og erfaring med at udvikle organisationer, så vi tilpasser os 
markedsvilkårene og har de bedste forudsætninger for at realisere strategien med den ønskede effekt. 
Min viden og erfaring spænder bredt lige fra konkrete omkostningsreduktioner til det strategiske arbejde 
med organisationens formål, retning, branding af arbejdspladsen og opbygning af en stærk kultur.  
 
Det er håndværk, jeg mestrer til fulde på topledelses- og bestyrelsesniveau, men min erfaring rækker 
også langt ind i organisationens drift og leverancerne til kunderne. Det styrker mit arbejde i bestyrelsen, 
at jeg selv har været en del af driften og prøvet at stå med ansvaret for forretningen og kunderne 

Forretningsansvar 
• 425 mio. i omsætning 
• 2.500 kunder 
• 60 chefer, sælgere og specialister 
• 850 medarbejdere 

M & A 
• 5 Opkøb 
• 13 Fusioner/Post Mergers 
• 20 Virksomhedsoverdragelser 
 
 

Topledererfaring gennem mere end 15 år i spil i bestyrelsen 
Min mission med bestyrelsesarbejdet er at skabe kommerciel succes 
sammen med ledelsen af virksomheden og sikre den fulde effekt af 
forretningsstrategien.  
 
Det sker med kompetent bidrag og erfaring med transformationer og 
forandringsledelse, når strategien skal omsættes til kommerciel succes og 
når synergierne og gevinsten skal realiseres. 
 

	 Topledelse/Direktion 
• Securitas 
• Nokas 
• Fitness Dk 
• Sterling 
• Telia 
• Post Nord 
• BB Electronics 
• Cerealia Unibake 
 

Bestyrelse og lignende 
• Advisory Board, Mangaard & 

Partners, 2016 – 2017 
• Bestyrelsesmedlem 

Kompetencefonden,  
DI Vagt, 2011 - 2014 

• DI Forhandlingsudvalg for 
Brancheoverenskomster, 2011, 
2014 & 2017 

	

Uddannelse 
• CBS Executive 

Bestyrelsesuddannelse  
• HD Organisation & 

Ledelse 
• Cand.merc. 

Styring/Strategi & 
Ledelse 

	


