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Profil på Bestyrelseskvinder
Bestyrelseserfaring fra Induflex A/S og
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Cybersikkerhed, overblik på CO2 og bæredygtighed i processerne:
Jeg bidrager gennem kvalificeret og engageret sparring ‐ især på områderne cybersikkerhed, CO2 kortlægning
og bæredygtighed i forretningsprocesserne. Jeg står for masser af god energi og fremdrift.
Jeg har solid erfaring i drift og ledelse af ejer ledede virksomheder, er selvstændig ejerleder og har
derigennem prøvet kræfter med de særlige dilemmaer og muligheder, som ejerlederne kan have.
Hvorfor mig ‐ til din bestyrelse
Min force er, at jeg forstår de konsekvenser, som strategiske beslutninger har og giver for medarbejdere.
Det handler om at en tydelig strategi, de rigtige kompetencer og medarbejdere som har viljen til at skabe
bundlinjen. Jeg anvender Leadership tilgangen og tænker bæredygtighed ind i processer, design og produkter
og sikrer, at årshjulet for bestyrelsen tager hensyn til kundekrav og lovkrav, så virksomheden kan vækste og
udvikle sig.
Jeg bidrager især med:
 Cybersikkerhed
 CO2 kortlægning og regnskab
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 Bæredygtigt produkt, forretningsudvikling og kommunikationsplan
 Fastholdelse af dygtige medarbejdere
Hvad er det – jeg kan
Jeg er specialist på ledelsessystemer og kan operationelt sikre implementering af struktur i en
hverdag, som drifter. Jeg er selvstændig ejerleder af 2 virksomheder og ved hvor krævende, det er at sætte
struktur på processer i en virksomhed. Desuden er jeg certificeret Ledende Auditor på ISO‐standarderne
Kvalitet, Miljø, Arbejdsmiljø samt IT Sikkerhed (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 27001).
Dette krydrer jeg med viden om produktets livs cyklus og krav til genanvendelse, færrest mulige nye råvarer
samt gældende lovgivning og krav.
Min faglige baggrund er bl.a. fra brancher indenfor:




IT, Robot samt teknisk produktion
Vind og Energi
Plast og glasfiber

Derfor mig i din bestyrelse
Sammen sikrer vi struktur i leverandørkæden, høj produkt kvalitet samt ”license to operate” med en afprøvet
IT‐beredskabsplan. Jeg har stor international erfaring i mange forskellige kulturer og brancher. Min tilgang er
medarbejderens passion i fokus, kombineret med målbare ledestjerner, som giver resultater på bundlinjen og
medarbejder drive.
Virksomheden får styr på data og produktinformation, så disse kan afsættes til kravstillende kunder med
gennemtænkt plan for bæredygtighed, forsyningssikkerhed, cirkulær økonomi og genanvendelighed i hele
værdikæden for virksomheden.

