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Profil  
Jeg brænder for at skabe resultater og værdi for de virksomheder, jeg er 

involveret i. For mig er det bestyrelsens vigtigste opgave at bidrage til 

udvikling af virksomheden ved at inspirere og udfordre ledelsen til at tænke og 

handle strategisk. Jeg har en grundlæggende tro på at det meste kan lade sig                     

gøre, så længe vi sætter konkrete mål, lægger en god plan og er klar til at 

revidere den undervejs. 

Bidrag til bestyrelsesarbejde  
Jeg har et højt energiniveau og ser muligheder fremfor begrænsninger. Jeg er løsningsorienteret og vedholdende i 

udførelsen. Mit fokus er at skabe bundlinje gennem et helhedssyn på forretningen, hvor særligt implementeringen af 

strategi, organisationen og processer på tværs af organisationen har min interesse. Som bestyrelsesmedlem lægger jeg 

stor vægt på et tæt samarbejde mellem bestyrelse og daglig ledelse, og jeg stiller mig gerne til rådighed til løbende dialog 

og sparring. Jeg har mod til at stille de vanskelige spørgsmål og er vedholdende nok til at sikre, at vi sammen når vores 

mål. 

 

Erfaring og kompetencer 
Ledelse og strategi 

12 års ledererfaring fra forskellige funktioner i den finansielle sektor og 4 års erfaring som CFO og direktørens højre hånd 

i en familieejet og ejerledet virksomhed, FC Beton A/S. Jeg har deltaget i og haft ansvaret for strategi og implementering 

af denne på flere forskellige niveauer. Som leder har jeg arbejdet med forandringsledelse på såvel strategisk som 

operationelt niveau. Det er vigtigt for mig at forstå forretningen for at kunne bidrage til den strategiske udvikling.  

 

Økonomi og finansiering  

Jeg kan bidrage med min erfaring fra den finansielle sektor, hvor jeg har beskæftiget med økonomistyring og finansiering 

gennem alle årene. Jeg har de seneste 4 år haft ansvaret for økonomien i en virksomhed med en omsætning på DKK 100+ 

mio. I perioden har der været tale om 2 større udvidelser af den eksisterende forretning. Jeg har derudover erfaring med 

risikostyring i forbindelse med investeringer og debitorer. 

 

Digitalisering 

Jeg har arbejdet intensivt med optimering af arbejdsgange og digitalisering af arbejdsprocesser. Jeg er i denne 

sammenhæng god til at sikre tingene lykkes, og at alle er med. Mit fokus er, at den digitale udvikling skal skabe værdi for 

såvel virksomheden som medarbejderen. 

Som ejerlederens højre hånd har jeg de seneste 4 år haft driftsansvar og dermed mulighed for at lære og forstå de fleste 

processer i en produktionsvirksomhed. Jeg har bla. bidraget med en optimeret lagerstyring og digitalisering af 

logistikstyringen.  

  

Forretningsudvikling 

Jeg har arbejdet med forretningsudvikling i mange sammenhænge. Jeg kan bidrage med min erfaring indenfor 

optimering og udvikling af processer såvel internt som eksternt. Min tilgang er – Giver det mening, det vi gør, eller kan vi 

med fordel gøre det anderledes og dermed udvikle vores forretning?   

 

Jeg kan derudover bidrage med mange års erfaring indenfor salg og rådgivning, hvor jeg har stor indsigt i processer og 

udfordringer i en salgsorganisation. De seneste 4 år er denne suppleret med erfaring omkring drift af webshop.  

 

Brancheerfaring                                                                                        
• Bygge og anlæg 

• Den finansielle sektor 

Bestyrelseserfaring 

Har deltaget i bestyrelsen i FC Beton siden 2017. 

Bestyrelsesuddannelse 

• Forsikring og pension                                                                       Starter på bestyrelsesuddannelsen med fokus på  

• Service og rådgivning                  SMV på Århus BSS 2022  

 

 

 

Drift, produktion og logistik 

 

Forretningsudvikling 

 

Mit bidrag i bestyrelseslokalet 

mailto:mmn@fc-beton.dk
https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-bestyrelsesmedlem/?bygge-og-anlaeg=on
http://www.linkedin.com/in/mettemølgaardnøhr

