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Eksempler herpå:

Bestyrelseserfaring

Jeg har skabt vækst og øget bundlinje hos:

Jeg har i mere end 18 år skabt vækst og øget bundlinie hos større internationale 
mærkevare virksomheder.  Gennem årene har jeg opnået evnen til at se fremad, 
se nye muligheder og eksekvere disse til mærkbare resultater, udvikling og vækst 
for mine teams, kunder og virksomheder, store C20 og mindre – disse erfaringer 
vil jeg gerne bidrage med på strategisk niveau gennem bestyrelsesarbejde og 
kritisk vurdere de udfordringer og muligheder en virksomhed står overfor. 

  •   Kommerciel rådgivning og sparring i bestyrelsessregi samt til country management omkring route to  
       market, roadmapping og digital transformation/tilstedeværelse.

  •   Business Standardisation Program i Carlsberg Danmark regi, standardiseringsprogram af  
       forretningsprocesser på tværs af Europa.

  •   Integration af sales excellence og øget fokus på S&OP processer i JDE regi for at ensrette Global Sales  
       Outperformance.

  •   Integration af P&G salgsstyrke samt produktkatalog i Conaxess Trade univers på nordisk plan.

Jeg tilfører værdi til en virksomhed og bestyrelsesarbejdet ved at engagere mig i virksomhedens formål og bidrage til 
strategisk kommerciel værdiskabelse og forretningsudvikling.

Advisory Board member hos MotilityCount 
ApS, en MedTech start-up.
Oktober 2020

Pre-board Nabofarm.
Oktober 2020

Bestyrelsesmedlem hos For A Fact, et 
Strategisk Data Marketing Konsulentbureau.
Juni 2019

Bestyrelsesuddannelse.
CBS 2019

Medlem af Bestyrelseskvinder.

Mine 3 vigtigste, faglige kompetencer er:
   –  Forretningsudvikling
   –  Salgs, Kommunikations- og Markedføringskompetencer inkl. digitalisering

   –  Ledelsesmæssig erfaring

og dem bruger jeg, når jeg giver indspark til nye strategiske initiativer som direktion og medarbejdere kan arbejde 
videre med.

Mine 3 vigtigste personlige egenskaber er engagement, integritet og  jysk sund fornuft. 
Dem bruger jeg, når jeg skaber nye relationer, tilegner mig ny viden og bidrager i bestyrelsesarbejdet med holdninger, 
tiltag og nye ideer, der skaber værdi.

Branchekendskab: Consumer goods, FMCG, Management Consultancy.

Mine 3 vigtigste, strategiske kompetencer er:
   –  Værdiskabelse ved digitale tiltag
   –  Vækst
   –  Value proposition
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