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                                                                    Bestyrelsesprofil Lene Bundgaard                                                     

 

 

CFO kompetencer – B2B – Produktion/projektstyring 
 

Min professionelle baggrund er 20+ års erfaring som økonomiansvarlig. De seneste 

10+ år på C level. Mit varemærke har altid har været, at jeg tilsikrer orden i 

penalhuset, så man kan have fuldstændig tillid til de økonomiske tal, men samtidig 

har jeg med mit holistiske overblik været en vigtig bidragsyder i strategiarbejdet, 

hvor jeg altid har stillet de gode spørgsmål, som har sikret en afbalanceret og 

eksekverbar strategi.  

Brancher jeg har specielt erfaring indenfor er internationale B2B virksomheder med 

produktion/engineering af kundetilpassede maskiner og projekter. Jeg har arbejdet i 

virksomheder med forskellige ejerformer og størrelse, men hvor den danske enhed 

har været i kategorien mellemstor.  

 

Siden 2017 har jeg været bestyrelsesmedlem hos PJM A/S i Fårevejle, hvor mit bidrag udover aktiv deltager 

i strategiarbejdet med speciel fokus på at understøtte risiko- og scenariestyring, har været at få opbygget en 

organisation, der har kunnet flytte PJM til næste niveau i alle dele af virksomhedens processer. 

Samtidig har vi fået designet en værdiskabende rapporteringspakke, så fokus på vores møder er flyttet fra 

afrapportering til fremadrettet diskussion af strategiske initiativer og tiltag.    

 

Da jeg føler, at jeg har gjort en stor forskel i vores bestyrelse og vurderer, at dette kan jeg også gøre i andre 

virksomheder, har jeg denne sommer besluttet at forfølge en drøm om en aktiv bestyrelseskarriere suppleret 

med interim/projektopgaver som freelance CFO. 

 

Spidskompetencer jeg bringer med i bestyrelseslokalet 
• Økonomi og regnskab med speciel kompetence og passion for produktion- og projektstyring i B2B 

industrivirksomheder med stor grad af engineering. Kontrolopgaven vil ligge i trygge hænder 

• Udvikling og design af relevant og værdiskabende bestyrelses- og ledelsesrapportering 

• Afdækning og styring af finansielle og kommercielle risici med øje for compliance 

• Digitalisering – ser muligheder såvel i de finansielle processer men også i øvrige processer  

• Generel strategi- og forretningsudvikling med speciel fokus på -eksekvering og -opfølgning 

 

Som person vil I få et bestyrelsesmedlem der er 
• Arbejdsom og velforberedt og altid parat til at hjælpe med sparring også imellem møderne 

• Proaktiv, ærlig og ordentlig. For mig er ordentlighed i alt hvad man som virksomhed, leder eller 

medarbejder gør, en af de allervigtigste værdier.   

• Teamplayer der motiveres, når 2+2 giver mere end 4, fordi man forstår at udnytte de enkeltes styrker 

• Social og udadvendt og som elsker en tur rundt i fabrikken 
 

Karriereoversigt  (der henvises til LinkedIn profil for yderligere detaljer) 

05.2017 -  Bestyrelsesmedlem, Poul Johansen Maskiner A/S 

01.2019 -   11.2020 FD, Geodis Denmark A/S, Reference til MD 

06.2013  -  12.2018 CFO, Haas-Meincke A/S, Reference til CEO   

05.2011  -  06.2013 VP Finance & IT, Tvilum ApS, Reference til CEO  

03.2007  -  04.2011 Økonomichef, V. Guldmann A/S. Reference til CEO 

06.1999  -  02.2007  Økonomichef, Tetra Pak Hoyer A/S. Reference til økonomidirektør 

06.1998  -  05.1999 Økonomichef, APV Nordic Automation. Reference til General Manager 

01.1988  -  05-1998 Diverse ansættelser som IT-konsulent og controller  

 

Lidt mere om mig 
Jeg er født i 1961 og har en Cand.merc. fra Århus. Privat er jeg gift med Jens og vi har 2 voksne sønner og 2 

børnebørn. Vi har for nylig indfriet vores drøm om et feriehus i Italien, et land vi holder uendeligt meget af.   
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