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BESTYRELSES CV 

 
Patrizia Venturelli Christensen 
Skovvangen 4, 2920 Charlottenlund 
E-mail:  pvc@venturelliconsulting.com 
Skype ID:  patvenchr 
Cell.:  +45 5376 0976 
LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/in/patriziaventurellichristensen/ 

 

Branchefokus: Produktionsvirksomheder, særligt inden for Consumer Goods og Luxury Goods, 
Handelsvirksomheder, Konsulent- og rådgivningsbrancher. 

Bestyrelsesarbejdsgrundlag: 

Min tilgang til bestyrelsesarbejde er baseret på mere end 15 års erfaring som topleder, erfaring fra begge 
sider af bestyrelsesbordet, samt en kort bestyrelsesuddannelse. Jeg komplementerer min praktiske 
ledelseserfaring med en stærk teoretisk ballast inden for organisation og ledelse, udviklet igennem mit 
arbejde som forsker og underviser. Jeg har arbejdet som konsulent inden for strategi og innovation og har 
en omfattende erfaring med procesfacilitering. 

Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet (udover strategi og ledelse): 

 Internationalisering og eksport. Jeg har en international profil, og har i over 20 år arbejdet i et 
globalt perspektiv. Min praktiske erfaring med bl.a. eksport, sourcing/indkøb, og etablering og 
ledelse af datterselskaber, samt mit internationale netværk kan støtte en virksomheds udvikling i 
international retning. 
 

 Branding, Marketing og Kommunikation. Jeg har i over 15 år arbejdet med branding, B2B og B2C 
marketing og kommunikation i både dansk og international kontekst. Jeg kender til vigtigheden af 
at udvikle og kommunikere et stærkt brand samt at arbejde strategisk med virksomhedens IPRs. 
Jeg kan hjælpe med at forbedre den måde en virksomhed udvikler og skaber værdi på, ved hjælp 
af sit omdømme. Jeg har erfaring med krisekommunikation og kommunikation omkring sensitive 
emner. Jeg er up-to-date med digital marketing og brug af sociale medier til salg og marketing. 
 

 Innovation og forretningsudvikling. Med udgangspunkt i en solid og afprøvet værktøjskasse som 
inkluderer strategisk anvendelse af trends og fremtidsscenarier, samt procesfacilitering, kan jeg 
hjælpe med at finde vejen til fornyet succes igennem udnyttelse af nye teknologier eller 
materialer, målretning mod nye kundesegmenter eller udvikling af nye salgskanaler. Jeg er 
fortrolig med digitalt salg og up-to-date med de seneste udviklinger inden for den digitale verden, 
retail og omnichannel.  
 

 Organisationsudvikling og strategiske forandringsprocesser. Jeg har gennemført flere større 
optimerings- og forandringsprocesser samt turnarounds. Jeg har kendskab til LEAN og er SIX Sigma 
certificeret. Jeg kan være en vigtig strategisk sparringspartner hvis en virksomhed skal undergå en 
radikal forandring pga. for eks. M&A, hurtig vækst, indførelse af ny teknologi, generationsskifte 
eller lign. 
 

 Regnskabsforståelse. Jeg har en god forståelse for økonomistyring og budgettering og kan læse og 
forstå års- og perioderegnskaber. 
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EXECUTIVE SUMMARY:  
 
Arbejdserfaring (udvalg): 
2019- COO SMT Data 
2017-2019 Group CEO Trollbeads AS 
2015-2017 Direktør og Stifter, Venturelli Consulting ApS 
2012-2015 CEO og Co-stifter Oh! by Kopenhagen Fur 
2007-2012 Marketing Direktør – Kommerciel Direktør, Kopenhagen Fur 
2006-2007 Innovationsdirektør, Dansk Mode og Tekstil 
2005-2006 Direktør og Stifter, Venturelli Consulting ApS 
2003-2005 Direktør, LEGO (Vision Lab) 
2000-2003 Adjunkt, Handelshøjskolen i Århus (Institut for Organisation og Ledelse) 
 
Relevant bestyrelses- og advisory board erfaring (udvalg): 
2019- Medlem, Advisory Board, Lobe APP ApS 
2016-2018 Formand, “Visionsgruppe”, Instant City, Brabrand Boligforening 
2013-2016 Bestyrelsesmedlem, Markedsmodningsfonden 
2013-2014 Medlem, Nygart Privathospital AS 
2012-2012 Medlem, Vækstteamet for de Kreative Erhverv  
2011-2013 Bestyrelsesmedlem, Kaospiloter 
2010-2015 Medlem, Advisory Board, Spinderihaller (Vejle kommune) 
2010-2011 Næstformand, DAFI (Danish Fashion Institute) 
 
Frivilligt arbejde (udvalg): 
2017- Rotary Hellerup Club (nuværende rolle: Præsident) 
2012- Bloddonor 
2011-2015 Ambassadør, A Race Against Breast Cancer 
1992-1994 Pioneer i det italienske Røde Kors 
 
Hæder: 
2013 Knight of the Italian Star (Italienske stat) 
2013  Danmark’s Top 50 Talenter (Jyllands Posten) 
 
Uddannelse: 
2011 Board of Directors (kort uddannelse) 
2010 EMBA SIMI/CBS 
2000 Ph.D. i Sociologi og forskningsmetoder (Universitetet i Trento – Italy) 
1996 MA i Sociologi (Specialist i Urban/Rural Sociology) (Universitetet i Trento – Italy) 
 
Sprogkundskab: 
Dansk: flydende i skrift og tale 
Engelsk: flydende i skrift og tale 
Italiensk: flydende i skrift og tale (modersmål) 
Tysk: god i skrift og tale 
 
Personlige egenskaber: 

 Analytisk og systematisk 
 Engageret og passioneret 
 God kommunikator 
 Stærk netværker 
 International profil med international arbejdserfaring 
 Meyers Briggs: ENTJ (Extroverted, Intuitive, Thinking, Judging); Disc Profil: D Pure (Developer) 


