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Gift med Henning Larsen, IT-chef
Datter på 23 år, studerende i Aarhus

Værdibaseret, økonomisk og struktureret forretningsudvikler
Mine erfaringer og kompetencer har jeg fået fra ansættelser i flere brancher i danske virksomheder såvel
mindre som større internationale koncerner. Jeg har en økonomisk baggrund og har i min karriere
beskæftiget mig med ledelse og forretningsudvikling, hvor jeg har
- været på strategiske 'rejser' med forandringer, som har krævet involvering af organisationen
- deltaget i processer om salgsmodning af familievirksomheder og efterfølgende due diligence
- udviklet og arbejdet med rapportering til bestyrelse, ledelse og funktioner herunder KPI opfølgning
- været involveret i flere IT-projekter, herunder implementering af ERP og BI systemer
- arbejdet med organisationsudvikling
Kompetencer
- Økonomi/finansiering, herunder ’governance’
- Forretningsudvikling/turnaround, herunder strategi og ledelse
- Virksomhedssalg, herunder salgsmodning og due diligence
- Digitalisering, herunder optimering af processer i værdikæden
Værdier
Som person er jeg målrettet, positiv, engageret og samarbejdsvillig – og kender mit økonomiske og
finansielle ’håndværk’. Som leder i mere end 25 år har jeg været sparringspartner for direktion, bestyrelse og
ledere, hvor samarbejdet med forskellige personprofiler har motiveret mig. Jeg er analytisk, god til at sætte
mig ind i problemstillinger, udfordre det bestående med respekt og se muligheder. Jeg vil i mit
bestyrelsesarbejde være engageret og passioneret og ser samarbejde i bestyrelsen som et afsæt for at se
muligheder og opnå gode resultater. Et velfungerende bestyrelsessamarbejde bygges for mig på
engagement, gensidig respekt og troværdighed.
Privat værdsætter jeg at være fysisk aktiv med løb og cykling
Hvad kan jeg bidrage med?
Sammen med øvrige bestyrelse og ledelse kan jeg bidrage med at eksekvere og skabe resultater ved at
strukturere arbejdet med udgangspunkt i de opsatte mål. Med min økonomiske baggrund har jeg fokus på
transparens og effektivitet i værdikæden, værdiskabelse samt opfølgning på nøgletal, så de bedste
beslutninger kan tages for at skabe positiv udvikling. Jeg har erfaring i forandrings- og værdibaseret ledelse
og ser vigtigheden i, at organisationen har de rigtige kompetencer og ressourcer for at få succes. Jeg kan
bidrage med
- at omsætte strategi til planer, som virksomheden kan eksekvere på.
- at professionalisere virksomheden ift. regler, systemer og processer.
- at få skabt en god rapportering med nøgletal, så virksomhedens rentabilitet kan følges.
Jeg inspireres af at samarbejde med mennesker og i fællesskab opstille mål, som vi sammen skal nå, hvilket
også er mit udgangspunkt for at skabe merværdi i bestyrelsesarbejdet.

