
 

 

Bestyrelsesprofil      

Navn: Birthe Tofting     

Bopæl:  Aarhus 

Mail:  bt@vola.dk 

Telefon: 23314181 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/birthetofting/ 

 

Jeg arbejder som salgs- og marketingdirektør i VOLA A/S, hvor jeg gennem mange år har stået for 

at opbygge VOLA som et globalt brand og etablere et internationalt forhandlernet. I de senere år 

har jeg været med til at oprette internationale datterselskaber og er nu direktør for 10 internationale 

salgsselskaber. 

Jeg har siden 2006 arbejdet i forskellige bestyrelser. Jeg er meget optaget af at forstå hvad ejerne 

vil med deres virksomhed. Hvis der er flere ejere, få afklaret hvad deres ambitioner og risikoappetit 

er og så derefter hjælpe dem i gang med en god strategiproces hen mod et fælles mål. Jeg har i 

mange år arbejdet med både udvikling, produktion, salg, marketing og organisation, så jeg har et 

godt blik for at få det hele til at spille sammen. 

Med mange års erfaring med eksportarbejde vil jeg kunne hjælpe en mindre virksomhed ud på 

eksportmarkedet eller hjælpe en større virksomhed op på næste niveau i deres eksportarbejde. 

Jeg har arbejdet med Blue Ocean strategi  både i direktionen i VOLA og som bestyrelsesmedlem, 

bl.a. E. V Metalværk, der som produktionsvirksomhed gik fra at lave simple produkter til at lave 

innovation sammen med udvalgte kunder. 

Bestyrelsesformand i E V Metalværk A/S, Kaj Thomsen udtaler til Dansk Industri:  
 
Det viste sig hurtigt, at Birthe Tofting var et rigtig godt match til bestyrelsen i EV Metalværk.  
I 2007 begyndte hun som medlem af bestyrelsen, og har været der lige siden. 
I den tid har produktionsvirksomheden fra Ringkøbing rykket sig en hel del, hvilket Birthe Tofting 
også har været med til at skabe grobund for. 
- Birthe kom jo med nogle ledelsesværktøjer, vi ikke kendte. Hun har erfaring fra en større 
virksomhed, som vi kunne spejle os i og lære af, siger Kaj Thomsen. 
 

Aktuelle bestyrelsesposter: Stauning Whisky A/S 

E V Metalværk A/S 

Crecea A/S  

 

Tidligere bestyrelsesposter: Roblon A/S 

Design Concern A/S 

 

Aktuelle Advisory Board poster: Buhl Mediation 

 

Øvrige: Medlem af Aftagerpanelet for MBA Aarhus Universitet 

Medlem af IVK’s uddannelsesråd, Syddansk Universitet 

 

Bestyrelsesuddannelse:  Bestyrelsesuddannelsen Aarhus Universitet 

Censor:   Bestyrelsesuddannelsen Aros Board 

Mentor:   DTU Board Education 
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