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Digital og International (Kina) kompetence – med baggrund i Supply Chain & Innovation
Jeg er et erfarent og uddannet bestyrelsesmedlem, som har skabt varige
resultater indenfor International Handel, Innovation og Digitalisering,
primært indenfor mode- og boliginteriør. Jeg har særligt kendskab til Kina,
som jeg har udgivet 2 bøger omkring, og som ofte har været min vinkel i
medierne siden 2011.
Jeg sidder i dag i flere registrerede bestyrelser, hvori mit fokus er Forsyningskæde og
Strategi.
Jeg er en inspirerende leder, med særlig kompetence indenfor distanceledelse
idet jeg har haft et maksimalt ledelsesspænd på 35 m/k fordelt på 5 lokationer
og flere nationaliteter.
Mit livsformål er at udvikle samarbejder – lokalt, globalt og digitalt. Og det er
netop det jeg arbejder med som direktør i den rådgivende virksomhed Plus 7
Aps, foruden mit ejerskab af investeringsvirksomheden Phoenix Holding Asia.
” Som CEO for Bangs A/S, hvor Heidi er et værdiskabende og konstruktivt kritisk bestyrelsesmedlem, kan

jeg kun udtrykke min store respekt og anerkendelse for hendes arbejde. Heidi er ubetinget et super aktiv for
vores virksomhed. Jeg nyder og har stor glæde af hendes sparring og samarbejde med at gøre vores
forretning endnu skarpere og effektiv.” Claus Bjerregaard, CEO Bangs A/S
Bestyrelsesuddannelse
2020: Bestyrelsesuddannelsen på CBS, MMV
Bestyrelsesposter
2021 - ? Bangs A/S Fokus: Forsyningskæde
2021 - ? Holbæk Erhvervsforum
2020 - 2021 Næstformand, Konservative Folkeparti Vælgerforening Holbæk
2013 – 2015 + 2020 - ? Bestyrelsesmedlem foreningen Junior Chamber International
2019 – 2020 Bestyrelsesmedlem musik- og event-foreningen Rockbæk, fokus: Strategi og Samarbejde
International erfaring:
Jeg har arbejdet internationalt siden 2006, og sat 4 kontorer op i Kina i perioden 2008-2011. Jeg har desuden boet i
Holland 2015 og 2016.
Strategiske kompetencer:
International (Digital) Handel
Tværkulturel (Distance)Ledelse
Supply Chain
Kina
Resultater:
For Dyrberg/Kern - med 60 ansatte og en omsætning på ca. 60 mio.kr.
fandt jeg på halvandet år en besparelse på 11,6 mio.kr., heraf 3,6 mio.kr.
som er årligt tilbagevendende.
Udover de opnåede besparelser fandt vi store fordel for deres internationale
salg, der samlet set kunne nå markedet 10 uger tidligere end før.
For MENU - med ca. 45 ansatte og en omsætning på ca. 50 mio.kr.
opsatte jeg 4 lokale kontorer i Kina med dertil hørende organisationer
på ca. 35 medarbejdere.
Referencer og anbefalinger kan ses på LinkedIn og www.plus7.dk

Privat bor jeg i Holbæk med min mand og 2 børn, og interesserer mig især for politik og samfund

