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Tove Feld 
Adresse:  Lyngskrænten 33, 2840 Holte  

Tlf:  +4561550952 

Email:  Tove@Feld.dk 

Født  13.10.1964 

Familie:  Gift med Anders, mor til Kasper (19) og Johan (22) 

 

Strategi & Ledelse - bæredygtig teknologi, vækstorganisationer og turnaround  
Min professionelle baggrund er 25+ års erfaring med ledelse og strategisk transformation på øverste niveau i teknologidrevne 

virksomheder som Ørsted, Siemens Wind Power, DNV og RAMBØLL. Størstedelen af min karriere har jeg arbejdet i 

krydsfeltet mellem teknologi og forretning, bygget og udviklet tekniske organisationer, tjenester og produkter - fra DK fokus til 

globalt førende. Skabt industripraksis indenfor risk management og drevet forandringsrejser. Fra forskellige roller rundt om 

forhandlingsbordet - bygherre, leverandør, rådgiver og uvildig 3 part - besidder jeg en dyb markedsforståelse med 

udgangspunkt i værdiskabelse og risikoafdækning - og indsigt i hvad der driver business casen.  

 

Mine spidskompetancer er  

• Innovation & Digitalisering af ny teknologi og forretningsmodeller med strategisk og kommercielt sigte  

• Strategi, organisationsudvikling og opbygning af teknologivirksomheder – speciale i bæredygtig og grøn omstilling 

• Globalisering: Opkøb, integration/sammenlægning af virksomheder, due diligence, fokus på det rigtige match 

• Turnaround samt konsolidering af vækstvirksomheder: Forbedret bundlinje, kunde og medarbejder tilfredshed: 

• Modularisering/Industrialisering: Strategisk sourcing af tekniske løsninger– til nedbringelse af ”cost of energy”  

• Energi & Infrastruktur Investeringer: Økonomi, Projekt, Portfolio- og Risikostyring i projektbaserede virksomheder.  

 

Mit bidrag i bestyrelsen  

Som bestyrelsesmedlem og sparringspartner for direktionen bidrager jeg til at skabe vækst og udvikling af forretningen. Med 

afsæt i stærke analytiske kompetencer, højt engagement og drive, ser jeg muligheder og overvejer kontinuertligt, hvordan vi 

kan optimere og forbedre virksomheden, dens produkter/tjenester. Jeg bringer gerne egne ledelses- og erhvervserfaringer, 

branche- og kundekendskab i spil. I vidensvirksomheder går innovationsevnen, kompetencer og motivation hånd i hånd, I 

bestyrelseslokalet samarbejder jeg lyttende og respektfuldt, udfordrer gerne det eksisterende og sikrer fælles fremdrift. Som 

person er jeg nysgerrig, har en positiv og smittende energi. Jeg gennemskuer let komplekse problemstillinger, og drives af at 

gøre en forskel for den enkelte virksomhed og for samfundet i den større sammenhæng. 

 

Bestyrelseserfaring (udvalgte) 

2021-                Stiesdal A/S 

2020 - TRIG  The Renewables Infrastructure Group Ltd 

2019 - CEKO Sensors Ap 

2015 -  Force Technology & Force Certification  

2012 - DTU´s Repræsentantskab, & Advisory Board DTU Wind  

2013 - 2015 LORC, Lindø Offshore Research Center  

 

Erhvervserfaring 

Personaleledelse og P/L ansvar for 500+ FTE, R&D budgetter ~200 mill DKK, og Portfolio P/L ansvar 1,5 Mia DKK 

2020 -  CEO & Founder, Visionary Growth 

2018 - 2019 Executive Director, Head of EPC (Engineering, Procurement & Construction) Green Waste Solutions, Ørsted 

2015 - 2018 VP, Head of Engineering Solutions, Offshore Wind, Siemens Wind Power 

2010 - 2015 CTO, VP, Head of Engineering, R&D and Quality, Dong Energy Wind Power 

2004 - 2009 Regional Manager, DNV Global Wind & DNV Cleaner Energy 

1991 - 2003 Chef konsulent, Rambøll 

 

Uddannelse 

Jeg har en Bestyrelsesuddannelse fra Bestyrelsesakademiet (2015) samt en Executive MBA fra IMD (2008). Jeg er uddannet 

M.Sc Engineering USA (1990) med en Ph.D/Erhvervsforsker overbygning fra Aalborg Universitet AAU i 2000.  
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