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Personlige oplysninger 
Navn.....................:  Mette Westberg Følster 
Adresse ................:  Højager 5, Vejenbrød - 2980 Kokkedal 
Telefon .................:    + 45 41777941 
Mail ......................:     mette@folster.dk 
Civilstand .............:  Gift – to voksne sønner  

Uddannelse :     MA, AAU; INSEAD, Leadership Programme; ADKAR® Prosci; MSP®; AgilePM®; SAFe® 

 

Resumé 
Jeg har en baggrund fra ledende stillinger med ansvaret for IT-drift og udvikling, program- og projektledelse samt forretningsudvikling i danske 
og internationale virksomheder, med fokus på udvikling og vækst. Digitalisering/IT er omdrejningspunktet i min karriere og min rolle har været 
at bygge bro mellem forretningen og it. Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejdet, som bestyrelsesmedlem og rådgiver samt medlem af 
direktionen og har haft ansvaret for bestyrelsesbetjening.   
 
Digitalisering 
Udvikling af IT strategi- handlingsplaner og eksekvering med fokus på værdi- og synergi skabende IT, skalerbare løsninger, optimering af 
forretningsprocesser og synergier i større danske og internationale samt offentlige virksomheder. Fokus på salg/marketing løsninger, 
afregning, abonnement, infrastruktur og datasikkerhed.  
 
Forandringsledelse / People Management 
Jeg er en erfaren leder og har opnået markante resultater med ledelse og udvikling af medarbejder på alle niveauer. Gennem en åben og 
konstruktiv dialog samt rådgivning skaber jeg teamånd, engagement og high performance.  
 
Leverandørstyring / Kontraktstyring 
Solid erfaring med valg af løsninger baseret på strategiske og forretningsmæssige beslutninger, kontraktudarbejdelse, udbudsmaterialer og 
leverandørstyring i såvel offentlig- som privat regi. God kommunikatør og forhandler, som har let ved at skabe kontakter og værdifulde 
relationer.  
 
Program- / Projektstyring 
Jeg har haft ansvaret for en række store strategiske og forretningskritiske programmer og projekter på tværs af organisationer og lande og 
med forskellige interessenter fra såvel offentlige som private virksomheder.   
 
Erhvervserfaring i overskrifter  
2006 - Seniorkonsulent/Interim Manager og Program /projektleder: 
 2019 – 2020 Aller Media A/S - Abonnements løsning, Omni-channel, Betalingsløsninger 
 2016 – 2019 Vestas – SAP-udvikling af konfigurator, salg og marketingløsninger, prise kalkulationer, infrastruktur og sikkerhed 
 2013 – 2016 EON – Meter-to-Cash løsning, ERP-opgradering AX, Hosting 

2013 – 2013 Kriminalforsorgen, Koncern it - Organisationsudvikling 
2011 – 2013 Previasundhed A/S - Udvikling af ”best in class sundhedsplatform”, medvirket i M&A/SALG til Falck Health Care. 
2009 – 2011 Microworld - Strategi, forretningsudvikling, bestyrelse, optimering af processer 

 2007 – 2009 Opgaver for CPH, Junckers Industri, TÜV Nord m.fl.  
2005 - 2006 Adm. Dir. Interim, Danske Revision. Medlem af direktionen 
2002 - 2004  Business Development Director, Copenhagen Capacity. Medlem af direktionen 
1999 - 2002  IT Director, Pfizer A/S. Medlem af direktionen 
1995 - 1999  IT-chef, WindowMaster A/S - VELUX A/S. Medlem af direktionen. 
 
Relationer: 
VL 92 – bestyrelsesmedlem – medstifter af gruppen 
Bestyrelseskvinder - medlem 
Women on Board, Danske Industri 
 
Bestyrelseserfaring i overskrifter 
P.t. ingen poster. 
 
Tidligere bestyrelsesposter: 
Bestyrelsesrådgiver, MicroWorld A/S CVR 27977243  
Bestyrelsesmedlem, Raasted Bryghus. CVR 28705727  
Bestyrelsesformand, TV Intranet A/S. Vækstvirksomhed – status ukendt 
Bestyrelsesmedlem, Executive Business Network – frivillig organisation senere fusioneret ind i WOW. 
 
Hvad kan jeg bidrage med? 
Jeg har værktøjskassen omkring bestyrelsesarbejdet, både det kontrollerende og strategiske, i orden og ønsker at bidrage på begge niveauer. 
Med solid forretningsforståelse og evnen til at se muligheder frem for begrænsning i såvel forretningen, som det enkelte menneske kan jeg 
bidrage til at bestyrelsen understøtter ledelsen og virksomheden på de til enhver tid aktuelle fokusområder. Personligt er jeg målrettet og 
engageret og kan lide at se resultater af mit arbejde.  


