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Skarp strategisk og analytisk rådgiverprofil
Arbejder som strategisk virksomhedsrådgiver, executive karriererådgiver,
netværksekspert og forfatter (har skrevet tre bøger om netværk).
Har international ledelses-, organisations-, rådgivnings- og salgserfaring.
Er analytisk skarp og hurtig til at sætte mig ind i nye områder/brancher
samt identificere både muligheder, udfordringer og potentiale.
Har stor international erfaring fra arbejde i Kina, Japan, US og Europa.
Har indsigt i både offentlig og privat sektor samt i mange brancher såsom;
Bygge, Fødevare, Green Tech, Møbel, Beklædning, Konsulent, Finans m.fl.

Mit bidrag i bestyrelsen
Ø Skarp og analytisk sparringspartner for direktioner, som ønsker fokus på forretningsudvikling.
Ø Udpræget rådgiverprofil, der forstår at udfordre og støtte direktionen på strategisk niveau.
Ø Stærk og innovativ praktiker, der hurtigt identificerer løsninger og igangsætter relevante tiltag.
Ø Netværksekspert, der har fokus på relationer og professionalisering af bestyrelsesarbejdet.

Karriereforløb & Bestyrelsesposter
2003 -

CEO, konsulenthuset
Strategisk rådgiver / Netværksekspert / Forfatter
2018 Bestyrelsesformand, Junge A/S
2016-2018 Bankrådsmedlem, Spar Nord Aarhus
2012-2015 Bestyrelsesformand, Time2Learn
2007 Executive rådgiver, AS3 Executive

2001-2003

HR-Manager, Jyllands-Posten A/S med reference til Salgsdirektør
Ansvarlig for udviklingen af markedspladsen ”Job” og den interne kompetenceudvikling.

1999-2001

Konsulent, Mercuri Urval A/S med reference til adm. direktør Ib Kunøe
Arbejdede primært med rekruttering og udvælgelse samt organisationsudvikling.

1998-1999

Salgschef, Danwear A/S med reference til salg- og marketingdirektør
Ansvarlig for opbygning, udvikling, agentnet Europa og salg af nyt brand ”LIVA”.

1996-1998

Project Director, InterPartner A/S med reference til partner/direktør
Ansvarlig for udvikling, salg og gennemførelse af større eksportfremstød i bla. Japan og Kina i
tæt samarbejde med Udenrigsministeriet.

1994-1996

Salgs- og controllingchef, Junge A/S med reference til adm. direktør
Ansvarlig for salg i DK, agentnet i Europa og produktionskontrol i Hong Kong og Kina.

Uddannelse
2014
2008
2007
1992-1994
1989-1992

AS3’s Transition Coaching Programme akkrediteret på Foundation-niveau af European
Mentoring and Coaching Council (EMCC)
Bestyrelsesuddannelse, Samuraia & Delacour
Extended DISC, HR Solutions
Bachelor (HD) i Udenrigshandel, AU BSS
Bachelor (HA) i Økonomi, CBS
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