
Bestyrelseskandidat
Primært til bygge- og ejendomsbranchen

Jeg kan tilbyde:
• Innovation/kreativitet – der skal udfordres og 

gøres nye tiltag for at blive bedre
• Strategi og ledelse – udnytte mine analytiske 

evner så den rette strategi følges og 
virksomheden optimeres

• Organisationsudvikling – herunder at 
virksomhedens kompetencer og motivation 
sikres med fokus på håndtering af 
virksomhedskulturen og fastholdelse/ 
rekruttering af medarbejdere. 

• Ligefrem kommunikation – udfordre med 
direkte kommunikation selvom det kan være 
svære emner

Erfaringer og kompetencer til bestyrelseslokalet:
• Konstruktive vurderinger af digitaliseringens 

relevans og indsats for projekterne.
• Fokus på organisationens parathed og kultur i 

forhold til fastholdelse og tiltrækning af 
medarbejdere.

• Mine mange års erfaring med daglig gang på 
byggepladsen og forståelse for de processer der 
sker der.

• Udnytte den brede ledelseserfaring jeg har fra 
mine mange forskellige roller i bygge- og 
ejendomsbranchen. 

• Mangeårige erfaringer med kontrakt-
forhandlinger, projektudvikling, 
lokalplansarbejde, finansiering og grundkøb 
m.m.

• Nedbrydning af silotankegang i forbindelse med 
realisering af Fællesskabsbyggeri med 45 boliger.

• Skabe gode samarbejder der bygger på 
ordentlighed, åbenhed og tillid.

• Servicering af egen bestyrelse siden 2015

Jeg har et stort ønske om at 
skabe værdi i en branche som 
desværre ikke oplever de store 
produktivitets-forbedringer 

https://www.linkedin.com/in/line-r%C3%B8tting-dornan-8741593/

Nuværende poster:
• Landsbestyrelsen Byggesocietetet
• Repræsentantskabet Realdania

Professionelle netværk:
• Copenhagen Real Estate Network
• VL43

Jeg har erfaring fra virke i byggebranchen siden 
1995 hvor jeg startede med eget beton-sjak. 
Herefter byggeledelse, projektledelse og 
projektdirektør i entreprenørbranchen. Fra 2003 
blev det projektudvikling både erhverv og boliger. 
Siden 2015 har jeg været Adm. Direktør i Fonden for 
Billige Boliger med tilhørende 2 datterselskaber.

Karriere:
2015- Adm. Direktør i Fonden for Billige 

Boliger og Kuben Byg A/S
2008-15 Projektdirektør i NCC Property 

Development
1998-08 Projektleder og sektionsleder i 

Skanska
1995-98 Byggeleder og entrepriseleder i NCC 

+ NCC Eeg Henriksen Norge

Uddannelse:
2012 Advanced Business Development (CfL)
2003 Statsautoriseret ejendomsmægler
2002 HD (O) CBS
1995 Civilingeniør bygning (DTU)

Jeg er født i 1970 i Næstved. Bosiddende i 
Frederiksværk. Gift og har 2 ikke hjemmeboende 
bonusbørn. Er cykelentusiast i min fritid.

Line Røtting Dornan
LDO@KUBENBYG.DK
Mobil: +45 2128 5763
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