
 

 

 

Hanne Christensen 
FNs verdensmål og digitalisering er mine vigtigste drivere for god ledelse. 
De seneste 5 år som administrerende direktør for en global forretningsenhed 
inden for vandteknologi og klimatilpasning med medarbejdere i Asien, Europa 
og Nordamerika. 
Jeg har stor international erfaring fra bestyrelsesposter og seniordirektør 
positioner. Mine ledelseskompetencer spænder fra multidiciplinære udviklings- 
og transformationsprojekter til turnarounds. 
 

Profil 
Bestyrelsesmedlem og 
bestyrelsesformand  
Teknisk baggrund som 
ingeniør 
Kommerciel baggrund fra CBS 
Bæredygtige forretninger 
Business transformation  
Digitalisering og automation 
Global markedsudvikling 
Risikoledelse 
M&A nationalt og 
internationalt 

Bestyrelsesmedlem og linieleder med global erfaring inden for rådgivende ingeniør, miljø-, vand- og 
energisektoren, produktion samt teknik- og miljøforvaltning. 
Min baggrund er +12 år med ansvar for marked, medarbejdere og P/L indenfor et stærkt konkurrence-
præget vand og miljøteknologisk område. De sidste 5 år har jeg være administrerende direktør, hvor jeg er 
ansvarlig for at transformere en nordisk forretningsenhed inden for vandteknologi og klimatilpasning med 
450 medarbejdere ind til en global forretningsenhed med over +1100 ansatte i Asien, Nordamerika og 
Europa og en omsætning på over 1 milliard DKK. 
 
Med min ingeniør- og kommercielle uddannelsesbaggrund er jeg i stand til at sætte en strategisk retning 
og eksekvere herpå sammen med mine kollegaer. Jeg står for kundefokuseret vækst baseret på digital 
transformation og risikoledelse. Optimering og effektivisering, herunder digitalisering, automatisering og 
outsourcing, er en integreret del af de aktiviteter, som jeg leder. Den leverede vækst er baseret på 
organisk vækst og opkøb i forskellige lande, herunder USA. 
 
Baseret på min erfaring er mit bidrag i bestyrelse og linieledelse typisk at adressere den strategiske 
retning, vækstpotentiale og markedsmuligheder, samt eksekvere på digitalisering og optimering af interne 
processer. Dermed også sagt, at jeg har et trænet øje for kommercialisering af tekniske ideer, turn-
arounds, profitoptimering samt risikoledelse. 
 
Af natur er jeg nysgerrig og står for vidensdeling og udvikling af talenter. Jeg er godt forankret i såvel det 
danske som det internationale forretningsmiljø. Min passion og mit høje energiniveau har været rygraden 
i min karriere og ledt mig til direktør og bestyrelsesposter. 
 

Bestyrelseserfaring 
Formand og medlem, 
national og internationalt 
 

• 2019 – Bestyrelsesmedlem af Standesign A/S 

• 2016 – Bestyrelsesmedlem af Dansk Eksport Forening 

• 2012 – Formand for bestyrelsen for Ramboll Romania 

• 2019 – Bestyrelsesmedlem i Ramboll Deutchland GmbH 

• 2016 – Bestyrelsesmedlem i Ramboll Singapore 

• 2016 – 2019 Formand for Ramboll Studio Dreiseitl, Tyskland 
 
Derudover er jeg personligt udpeget medlem af 

• 2017 – Dansk Industri: International markedsudvalg 

• 2015 – Dansk Industri: DI Vand 

• 2018 – 2019 Regeringens vækstteam for digitalisering indenfor grøn energi og miljøteknologi 
 

Sektorer 
Vand og miljøteknologi 
Energisektor 
Produktion 
Offentlig sektor 

2015 – Administrerende direktør, Rambøll Vand (global enhed i Rambøll Gruppen) 
2013 – 2015 Executive direktør, Rambøll Danmark 
2007 – 2013 Seniordirektør for Vand og Miljø, Rambøll Danmark 
2004 – 2007 Afdelingsleder, Industrimiljø, Rambøll Danmark 
2001 – 2004 Afdelingsleder, Industrimiljø, Vestsjællands Amt 
1996 – 2000 Projektleder, DONG Energi 
1991 – 1996 Projektleder, Rambøll Danmark 
1988 – 1991 Projektleder, NKT A/S 
 

Uddannelse og træning 
Bestyrelsesuddannelse 
Organisation & Strategi 
Maskiningeniør 

CBS Executive bestyrelsesuddannelse, CBS, 2018 
Organizational Leadership, Ashridge Executive Education, London, 2012 
Finans & Investering, EBA Københavns Ingeniørhøjskole, 2004 
HD i Organisation, CBS, 1991 
Maskiningeniør, DTU, 1988 
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