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MIN PROFIL  

 
Kommerciel og transformationsstærk direktør med høj indsigt og kompetencer samt succes inden for: 

 
 Ledelse 

 Strategi, forretningsudvikling, turnaround og optimering 

 Digitalisering, salg, marketing & kommunikation 

 

”For mig er omdrejningspunktet for en performance organisation: Kultur – Kompetencer – Kvalitet” 
 

 

Jeg ønsker at bringe min erfaring og kompetencer i spil for at understøtte virksomheder og deres ledelse i indfrielse af 
deres potentiale.  

Min passion:  At bidrage til vækst på top- og bundlinje i danske virksomheder 

 Via et kommercielt og bæredygtigt fokus at understøtte forretningsudviklingen 

 At bibringe værdi i organisationen og skabe vækst for virksomheden 

 At bistå med erfaring og stærke kompetencer til 

 Sparring 

 Strategi 

 Eksekvering 
 

 
”Min ledelsesfilosofi er at være tæt på medarbejdere og kunder – at være til stede i driften, omfavne diversitet, 

tydelig kommunikation og sikre eksekvering af strategi og planer” 
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ERHVERVSERFARING  

2020 -  Etex Nordic A/S 
Adm. Direktør / Country Manager             

2019 - 2020 J.A.K. WORKWEAR A/S  
Adm. Direktør              

2011 - 2018 Procurator a/s DK og Norge – solgt til OptiGroup i 2017 
Adm. Direktør              

2002 - 2010 Procurator a/s DK (Nordisk koncern i 2001)  
Salgsdirektør / Salgschef 

 

ADVISORY OG BESTYRELSESARBEJDE 

2021 -  DI Trekantområdet 
Bestyrelsesmedlem 

 Arbejde for at skabe gode vilkår og vækstmuligheder for virksomhederne i regionen  
 Fokus på – arbejdskraft, infrastruktur, digitalisering samt den kommunale service og 

myndighedsbehandling   

2020 -  Etex Nordic A/S  

Bestyrelsesmedlem 
 At sætte rammen for virksomhedens strategi i Norden og integration i koncernen 

2019 -  BESTYRELSESKVINDER  
Medlem 

 At understøtte små og mellemstore virksomheder i at realisere vækstpotentiale ved at 
professionalisere bestyrelsesarbejdet 

2018  Bestyrelsens arbejde v/DI 
Uddannelse  

 Regnskabsforståelse, samarbejde med direktionen, etik i bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar, og hvordan der skabes allermest værdi for 

virksomheden 

2018 - 2019 CONNECT DENMARK  

Panelmedlem 
 Sparring til Startup’s og modne SMV med vækstpotentiale på strategiske udfordringer 

2014 - 2018 DI Handel 
Bestyrelsesmedlem 

 At påvirke (politisk) og sætte rammerne for handelsvirksomhederne i Danmark 
 Højne handelsvirksomhedernes kompetencer og dermed styrke konkurrencekraften  

 Fokus på digitalisering, E-handel/E-Business, Kunderejsen og Kundeoplevelsen 

2014 -  WOMEN ON BOARD  

Medlem 
 En database over bestyrelsesprofiler under DI. 

2011 - 2017 Procurator a/s DK (opkøbt af Optigroup I 2017 idag Stadsing I DK) 
Bestyrelsesmedlem 

 At sætte rammen for virksomhedens strategi og integration til en nordisk koncern 

UDDANNELSE 

1991 – 1993 SDU - Handelshøjskolen Kolding 
 Cand.merc.aud. studiet (revision)– jeg tog ikke den afsluttende eksamen 

 
1988 - 1991                  SDU - Handelshøjskolen Esbjerg 

 HA, Almen. Økonomi, salg og markedsføring (BSc.) 

 
Supplerende uddannelse: 

 Ledelse, Garuda personprofiler, Co-Creation, Disruption, Pretotyping. 
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