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Kort profil 
 

Jeg arbejder i bestyrelser og virksomheder ud fra en holistisk vinkel i et krydsfelt hvor mål, udfordringer, 
muligheder og strategi forenes. Jeg bidrager med min mangeårig erfaring fra internationalisering, ledelse og 
digitalisering.  

Min karriere er international og jeg har bl.a. arbejdet som børsmægler, Global HR Executive, rådgiver og 
ejerleder. 

Konstruktiv tilgang til løsningsmuligheder og -modeller, teamplayer, håndterer kriser hurtigt, og med fokus på 
bolden – sådan er jeg blevet karakteriseret af andre. Min passion og interesse er, hvad der får virksomheder 
til at have succes i en verden hvor alt og alle digitaliseres.  
 
Sideløbende med min virksomhedserfaring har jeg også gode resultater som bestyrelsesformand og som 
medlem i fonde hvor jeg både sikrer en sund drift, samt at fondene - som minimum - følger med tiden, og helst 
er et skridt foran. 
 
International … den røde tråd i mit liv er betegnelsen international. Jeg har både boet og arbejdet i 
forskellige lande, og flere af mine jobs har været international baseret. 

Født og opvokset i Danmark, har boet to gange i London, boet i New York og deler nu min tid mellem 
Frankrig og Danmark. 

 

Lidt flere detaljer 
 
Min karriere er tredelt: 
 
Første del efter min Cand. Merc. fra CPH Business School var i børsmægler branchen med rådgivning af 
internationale banker om investering, og en lærerig flirt med M&A.  
 
Den anden del af min karriere har jeg opbygget to globale HR afdelinger: én i en global start-up tech 
virksomhed, og én for en verdensomspændende Medical Device virksomhed. 
 
Tredje del, hvor jeg er nu, er som selvstændig inden for ledelsesudvikling, bestyrelsesarbejde og som Angle 
Investor. Som Angle Investor har jeg foreløbig lavet to investeringer, og arbejder som bestyrelsesformand 
for den ene virksomhed, Recruitio. Derudover er jeg både bestyrelsesformand for American Friends for 
Statens Museum for Kunst (AFSMK), samt bestyrelsesformand for Vibeke Rørvigs Ballet Fond. Ydermere er 
jeg global Advisor for den internationale organisation WorldPulse. 
Jeg rådgiver og coacher indenfor lederudvikling og hvordan man får mennesker til at performe og samarbejde 
til gavn for kunder, vækst og naturligvis for virksomhedeskulturen. 
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Hvad jeg tilfører bestyrelser 
 
Kernekompetencer indenfor internationalisering, skalering, digitalisering og organisations opbygning er nogle 
af de værdier som jeg tilfører bestyrelser. På formandsposten sørger jeg for en engageret bestyrelse med de 
rigtige kompetencer, og er samtidig en naturlig sparringspartner for ledelsen. Jeg har et velfunderet greb om 
strategi, og handler både velovervejet og hurtigt. 
  
Ved siden af min karriere, har jeg interesse for ny teknologi og kunst. Jeg nyder selv at kreere og være kreativ 
med farver og former som jeg udlever ved at male. 

 

Nuværende og tidligere bestyrelsesposter 
 
2021– present Recruitio. Danmark 
  Bestyrelsesformand 
 
2013 – present AFSMK – American Friends for Statens Museum for Kunst. USA & Danmark 
    Bestyrelsesformand: 2015 - present.  Bestyrelsesmedlem: 2013-2015 
 
2010 – present Vibeke Rørvigs Ballet Fond.  Danmark  
    Bestyrelsesformand: 2012 - present.  Bestyrelsesmedlem: 2010-2012 
 
2016 – present WorldPulse. USA 

Global Advisor 
 
2013 – 2016  Columbia Business School Alumni Club. New York, New York, USA 
  Co-Chair: Distinguished Leaders Committee 
 
2012 – 2016 American Scandinavian Society. New York, New York, USA  

VP for Denmark 2012 – 2015. Executive 2015-2016  
 
 

Dommer i pitch konkurrencer  
 
2019  SKEMA Business School. Sophia Antipolis, Frankrig 

Dommer og coach. Sophia Business Angels pitch competition. 
 
2016   Columbia University. New York, USA 

   WE Pitch’ konkurrence – Women’s Entrepreneurs Pitch – inklusiv træning af  
   deltagerne. 

 
 

Kontakt 
 
E-mail   lbeck@beckglobalconsulting.com 
 
Website  https://www.beckglobalconsulting.com 
 
LinkedIN  https://www.linkedin.com/in/lenabeckroervig 
 
Mobil     40 50 70 30  
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