
ANN ROSE 

BOKKENHEUSER  
EJERLEDER |VÆKST | STRATEGI |LEDELSE|ØKONOMI 

Jeg bidrager med at skabe vækst, stabilitet, ledelse og optimal 

økonomi i din virksomhed. 

NØGLEKOMPETENCER 

• Ejerledersparring: mål, ledelse og organisation. 

• Vækst: Fra strategi til målsætning 

• Strategi: overblik, fokus og udvikling af handelsplaner 

• Ledelse: uddelegerende, resultatorienteret og struktureret 

• Økonomi: Omfattende kendskab til rapportering og cash-

flow. 

• Ejerskifte: Stærk lederprofil og vækstmål 

FAGLIG PROFIL 

Jeg har mere end 20 års erfaring med ledelse, økonomistyring og 

vækststrategier i SMV-sektoren, bl.a. indenfor B2B på vind, PHE, 

industrien og indenfor B2C på service. 

Igennem mit lederskab hos Rose Holm, har jeg været igennem turn-

around, vækst og stabilisering. I 2010 købte jeg som 

tredjegeneration min fars virksomhed. Siden overtagelsen har 

væksten steget med 400 % på baggrund af strukturerede og 

målrettede strategier og en synlig og helhedsorienteret ledelse.  

Rose Holms succes er funderet på et velformuleret ejerdirektiv, en 

kompetent bestyrelse, automatisering af produktionen samt 

optimering af organisationskulturen. Succesen er tilmed funderet 

på et netværk, der har troet på vores vækst- og strategirejse. 

Jeg brænder for at lokalisere de elementer, der skaber vækst, 

stabilitet og de områder hvor opstår spændende opgaver både 

organisatorisk og strategisk.  

Min dagligt beskæftigelse omfatter: etablering af nye sites, skabelse 

af nye produktionslinjer, samt optimering af interne kompetencer 

med fokus på synlig lederskab. 

JEG TILBYDER 

Som bestyrelsesmedlem skaber jeg værdi via en struktureret tilgang 

og optimering af relevante kompetencer i virksomheden. Jeg er 

skarp på vækstmål og strategier for danske SMV’er med 

globaliseringsambitioner.  

Jeg skaber økonomiske og fornuftige løsninger indenfor 

investeringer, automatiseringer, digitalisering, globalisering samt 

bæredygtighed. 

 

 

 
KONTAKT 
M: arb@roseholm.dk 
T: +45 2544 7705 
www.linkedin.com/in/ann-rose-bokkenheuser-
0512388/ 
 
 
BESTYRRELSER 
2004 -  Rose Holm A/S, Bestyrelsesmedlem 
 
PROFESSIONELLE NETVÆRK 
2021 - Bestyrelseskvinder.dk 
2019 - Sydbank Knowledge 
2016 - Ejerledet produktionsvirksomheder 
 
KARRIEREFORLØB 
2015 - CEO: Rose Holm A/S 
 
2002 – 2015 Økonomichef: Rose Holm A/S 
 
2000 – 2005 Selvstændig bogholder: Konsulent 

Ann Rose Bokkenheuser 
 
1999 – 2000 Bogholder: Bogholderi og 

Administration 
  
1990 – 1999 Revisorassistent: Statsautoriseret 

revisor Arne Jensen 
  
 
UDDANNELSE 
2003 – 2005 Akademiuddannelse i ledelse 
 
1992 – 1996 Merkonom i intern og ekstern 

regnskabsvæsen.  
 
PRIVAT 
Jeg er gift med Christian Bokkenheuser og mor til fem 
børn mellem 24 og 10 år. Jeg elsker en god roman, 
lækker mad og vin. Jeg holder mig aktiv ved både 
fitness og et par løbeture om ugen. 
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