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Jeg hjælper til vækst i virksomheder, som er ejer ledede   
Jeg bidrager gennem kvalificeret og engageret sparring - især på områderne produkt 
og forretningsudvikling, med fokus på en LEAN økonomi samt bæredygtighed & 
kvalitetsstyring. Jeg står for masser af energi og fremdrift. Jeg har stor erfaring i drift 
og ledelse af ejer ledede virksomheder. Jeg er selv ejerleder og har derigennem 
prøvet kræfter med de særlige udfordringer og muligheder som ejerlederne har.  
 
Mit fokus er på ejer ledede virksomheder, der typisk har 1-3 eksterne 
bestyrelsesmedlemmer, og derfor efterspørger en vis grad af allround fokus. 

Hvorfor mig - til din bestyrelse  
Har du en ejer ledet virksomhed, måske indenfor produktion, eller er du iværksætter og står overfor at vælge 
din første bestyrelse, så er jeg et rigtigt godt bud.  
Jeg har også god erfaring med at turde træffe beslutningen i virksomheder med flere ejere.  

Jeg bidrager især indenfor:  

 Ledelsessystemer og ISO Standardisering 
 Digitalisering 
 De 17 Verdensmål 
 Bæredygtighed produkt/forretningsudvikling samt salgsfremme  
 LEAN og PROCUREMENT - udfordrer gerne det eksisterende setup og skaber relationer som styrker 

netværket af samarbejdspartnere og varige relationer.  
 At sikre at handlingsplanerne holder og gennemføres  
 Godt samarbejde samt energiskabende dynamik i bestyrelsesteamet. 

Jeg har bevæget mig fra specialist til generalist med en bredere vifte af kompetencer, hvor mit drive tændes 
af en sund bundlinje skabt af bæredygtig ledelse med forretningsudvikling, som motiverer mennesker til 
performance. 

Stor viden indenfor mindre ejer ledede virksomheder 
Jeg tiltales af de små- og mellemstore virksomheder, og har stor respekt for de ejerledere, som driver dem. 
Jeg trives i dette miljø, fordi snakken kommer fra hjertet og menneskerne brænder igennem.  
Drift og gode intentioner går ikke nødvendigvis hånd i hånd – det er her jeg gør en forskel i forhold til at 
kunne sætte mig ind i, hvordan medspilleren på den anden side af bordet oplever kravet til 
forretningsudvikling.  
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Jeg sikrer, at der bliver sat ord på ambitionerne og fokus på forretningsudvikling samt at der eksekveres, 
skabes retning og fælles fodslag.  

Hvad er det – jeg kan 
Jeg arbejder primært med ejer ledede virksomheder, som selvstændig konsulent. Jeg har hjulpet mine 
kunder til vækst, sund bundlinje igennem systemledelse samt optimering med min faglige baggrund, som 
danner baggrund for Vestergaard Solutions. 
 
Jeg er IT Eksportingeniør fra Horsens Ingeniørhøjskole, hvilket har givet en god teknisk, kommerciel og 
”penge på bundlinjen” forretningsforståelse. Herudover har jeg uddannelser indenfor ledelse, 
eksportfremme. Dertil kommer at jeg er ledende auditor på standarderne Kvalitet, Miljø samt Arbejdsmiljø. 
(ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001) 

Min faglige baggrund er fra brancher indenfor:  

 IT  
 Energi  
 Plast  
 Træ, granit, komposit, kompaktlaminat og laminat 
 Ordreproducerende og enkelt styks produktion.  

Dels har jeg hjulpet virksomheder styrke konkurrenceevnen gennem den rigtige IT-infrastruktur og 
digitalisering, og dels har jeg i en årrække ejet og drevet egen virksomhed. Som ejerleder kan jeg læse og 
forstå et regnskab og sikrer resultatet igennem en målbar strategi.  

I 2020 planlægger jeg at dygtiggøre mig yderligere med en bestyrelsesuddannelse, som har fokus på små og 
mellemstore virksomheder. 

 

 

 

Ring til mig på 41 96 61 27  

eller skriv på lotte_h_vestergaard@hotmail.com.  

Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

 

 

 

 

 


