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kandidat  
Jeg er forretnings orienteret med vilje og evne til at udfordre,  
nytænke og støtte i bestyrelseslokalet 

PROFIL
Jeg er direktør og ejer (2008-) af konsulentvirksomheden Arbinger Instituttet. 
Jeg arbejder som sparringspartner for bestyrelser,  direktioner, ejerledere, mellem-
ledere og timelønnede. Her kommer jeg med strategier og redskaber til organisa-
tioner, så alle kan udfordres til og fastholdes i at tage ansvar for egen banehalvdel 
og at fastholde fokus på fælles resultater. Det er en form for relationel LEAN-mod-
el jeg arbejder med.
Mennesker, der samarbejder optimalt, er i dag en central ressource. Jeg mestrer 
redskaber til at afdække organisationers styrker og udfordringer,  vurdere præsta-
tioner og fastholde medarbejdere. I samarbejde med ledelsen sørger jeg for at 
justere systemer, processer og strategier, så virksomhederne øger deres produk-
tivet, i henholdt til aftalte KPI’er. 

 

BESTYRELSER OG ADVISORY BOARD
Arthur Andersen Transport ApS 
BESTYRELSESMEDLEM 
Ejerledet vognmandsvirksomhed. 5. generation. Strategisk fokus; digitalisering, 
processoptimering, indtjening, ledelse, ansvarsområder og vækst

AUMI (Alle Unge Med Imidt fra 2019)  
ADVISORY BOARD
Projekt, som skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsud-
dannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet

 

KONSULENTOPGAVER

VISION OG STRATEGI

Strategi, ledelse og implementering 

LEDERGRUPPER / HR / TEAMS

Konflikthåndtering, styring, fælles sprog  og ledelse

 
FORANDRINGSLEDELSE  

Planlægning, kommunikation og ledelsessparring

KONTAKT
Mobile  25 30 29 00
Mail mponty@arbinger.dk 
Web  mettevillemoes.dk
Bopæl Skovvangsvej 205
 8200 Aarhus N

Jeg ser tingene ovenfra og sikrer, at 
vi hele tiden arbejder med fokus på 
resultater både på kort og lang sigt. 
Jeg kommer med energi og  
har den holdning:

• at en kultur, der bygger på  
konstruktiv feedback,  
åbenhed og tillid, er central i 
bestyrelsens og direktionens 
evne til at agere

• at sammen sætningen af  
relevante kompetencer er af-
gørende for resultateterne

• at det er afgørende for besty-
relsesarbejdet, at vi ved, hvor 
vi skal hen, så alle kan arbejde i 
samme retning 

 

VÆRKTØJER

Min værktøjskasse spænder bredt:
• samarbejdesmodeller
• konflikthåndtering 
• optimering af processer
• vækststrategier
• forandringsledelse
• EDI erfaring  

(Equity, Diversity and Inclusion) 
• salgstrategier
• marketingstrategier

METTE VILLEMOES PONTY  

Resultatorienteret bestyrelseskandidat
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SUCCESHISTORIER

Alfa Laval  

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF TEAMS  
Arbejde med flere teams med henblik på et fælles fokus på samarbejde på 

tværs af faggrupper og teams.  

Ørsted Facility Management  

KONFLIKTHÅNDTERING OG TRIVSEL   

Arbejde med at reboarde post Corona og navigere gennem store forandringer 

samtidig med, at løfte trivsel efter en svær periode med mange forandringer. 

 

Dagrofa Kategori  

VISION OG STRATEGI   
Arbejde med hele kategori organisationen, for at understøtte vision og 

strategi og hjælpe organisationen med hvad visionen betyder for den enkeltes 

arbejde.  

Politiken 

KULTURFORANDRING I FORBINDELSE MED EDI 
Et projekt der involverede hele organisationen og med primært fokus på en 

kulturforandring med fokus på inklusion og diversitet.  

Østjyllands Brandvæsen  

KOMMUNIKATION  

Alle medarbejdere i organisationen har været på kommunikationskursus med 

henblik på at tage ansvar for egen kommunikation og dermed samarbejde i 

organisationen. 

Novo Nordisk  

SAMARBEJDE MED EKSTERN PARTNERE I UDLANDET  

Arbejde med HR rekruttering Danmark i forbindelse med en stor intern foran-

dringsproces og delvis digitalisering i samarbejde med leverandør i udlandet. 

UDDANNELSER

Certificeret   

THE LEADERSHIP CIRCLE 2017

Certificeret   

JBTA PERSONPROFILER 2021

CBS kursus  

STRATEGISK  
REGNSKABSFORSTÅELSE 2020

SEI/Insead  

BESTYRELSESUDDANNELSE 2019

Havard certificeret   

R.KEGAN: IMMUNITY  
TO CHANCE MAP 2019

Durham University, UK  

EXECUTIVE MBA 2001

Aarhus Business School   

HD I AFSÆTNING 1998
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JOB - ALTID INTERNATIONALE

Arbinger Institute Scandinavia 
DIREKTØR 2008 - 
Som ejerleder arbejder jeg med compliance, ledelse, vækst, bund linie, strate-

gisk udvikling, advisory board, rekruttering. Jeg har positionet virksomheden 

i konsulentbranchen og Arbingers tilgang er i dag en anerkendt model til at 

løse menneskelige udfordringer i organisationer på alle niveauer. Jeg er ene-

forhandler af Arbingermetoden i Skandinavien. 

Simpatico A/S 
STRATEGISK DIREKTØR 2011 - 2012 
Ansvarlig for konsulentteamet og strategiarbejdet med bureauets kunder. 

Selvstændig 
STRATEGISK RÅDGIVNING BÅDE I DK OG UAE 2003 - 2008 

Vækststrategier for kunder, primært indenfor FMCG og hjælp med  

implementering. Kunder som Soller Ltd. GoApplicate, diverse bureauer som 

Recommended.  

Soller Ltd., 

EUROPEAN SALES AND MARKETING MANAGER (POPCORN) 2002 - 2003 
Ansvarlig for salg og marketing af mikrobølgepopcorn i Europa. Direkte refer-

ence til ejer Jim Watkins fra USA.  

Marlow Foods Ltd., Stokesley, UK 

EUROPEAN MARKETING MANAGER  1998 - 2001 
Et vegetarprodukt ‘Quorn’. Ansvarlig for salg og marketing i Europa til de-

tailkæderne.  

Grey Aarhus, Advertising agency 
ACCOUNT MANAGER  1997 - 1998 
Konsulent med ansvar for salg og kundekontakt. 

Stimorol Chewing Gum A/S 
INTERNATIONAL SHOP MARKETING MANAGER  1995 - 1997 
Ansvarlig for marketingmaterialer til butikker,  
primært i Østeuropa og salgstræner.  

UDGIVELSER

Bog, Gyldendals Forlag, 2017 

DEN BLINDE VINKEL 

LEDERNES STØRSTE  
UDFORDRING 

ARTIKLER

Artikel, Politiken, 2020 

LIGEDELE OMSORGSFULD  
OG BUNDLINJEORIENTERET

Omtale, Børsen, 2020 

CORONAKRISEN HAR VÆRET  
SOM AT BESTIGE KILIMANJARO 

Omtale, Ingeniøren, 2017 

EGNE FEJL OG MANGLER 
FORSVINDER SPORLØST  
I DEN BLINDE VINKEL 

Artikel, Kantinen, 2017 

EN STORM I EN KOP KAFFE 

SPROG 
• engelsk

• fransk

• italiensk

OM MIG 

Jeg er energisk, konstruktiv og ambitiøs.  
Min tilgang til udfordringer er, at der altid 
er en løsning, så længe vi er respektfulde 
overfor hinanden og tør tale om de ting,  
som går skævt.

Jeg er gift med Laurent Ponty (fransk-
mand) og sammen har vi Victor (2001) 
og Marcus (2004)


