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ERFAREN DIREKTØR,
KOMMERCIEL OG BÆREDYGTIG
FORRETNINGSUDVIKLING

Jeg har 20+ års erfaring fra fødevarebranchen, hvor jeg har
arbejdet med ledelse, forretningsudvikling, salg og
markedsføring både strategisk og operationelt. 

Jeg har været med til at udvikle virksomheden Friland A/S fra
selvstændigt landmandsejet selskab, gennem salg og fusion
ind i Danish Crown koncernen og havde i over 10 år den
daglige ledelse af virksomheden med 25 funktionærer inden for
salg, indkøb, planlægning, økonomi og markedsføring. 

Jeg har haft poster inden for fødevare- og økologibranchen,
hvor jeg har brugt min indflydelse til at flytte fødevarebranchen
i en mere bæredygtig retning og flytte økologien i en retning
hvor den blev mere forretningsorienteret bl.a. i Det Økologiske
Fødevareråd, Vækstteam for Fødevarer, Økologisk
Landsforening og Landbrug og Fødevarer

I 2014 startede jeg sammen med min mand som ejerledere af
en SMV. Her bruger vi al vores erfaring, markedskendskab og
netværk til at udvikle værdiskabende forretninger inden for
fødevarer.  

MIT BIDRAG I
BESTYRELSESLOKALET

Jeg er drevet af at skabe og udvikle stærke bæredygtige
forretningsområder. Jeg har arbejdet med og været ansvarlig for
udvikling og optimering af en lang række succesfulde
fødevarekoncepter. Koncepter der ikke blot har været
kommercielle succeser, men også har gjort en positiv forskel i
vores omverden. 

Jeg ser muligheder i partnerskaber og alliancer og har en
helhedsorienteret tankegang. Det falder mig derfor også
naturligt at tænke hele værdikæden ind i en udviklingsproces.

Personligt er jeg engageret, samarbejdsorienteret, respektfuld,
lyttende og velovervejet. Mit udgangspunkt er altid at søge
enighed og forståelse, men hvis det kræves for at nå i mål
skærer jeg igennem og træffer beslutninger. 

Min passion ligger inden for forretnings- og konceptudvikling,
men i det daglige har jeg stor fokus på at optimere forretningen
og er bevidst om hvor stor betydning det har at der er veldrevet
motor. Jeg byder derfor også gerne ind på disse områder. 

Karsten Deibjerg Kristensen

Amalie 18 år, Maria 23 år,
Nanna 26 år

https://www.linkedin.com/in/randi-kok-0578396/


KARRIEREFORLØB
2018-          CEO, Tamaco A/S
                     Ejerleder, forretningsudvikling, konceptudvikling, 
                     salg i Danmark og internationalt.  

2014-2018  Managing Director, Tamaco Food A/S
                     Ejerleder, indkøb i Europa, salg til dansk detail-
                     handel og foodcervice, konceptudvikling.

2003-2014  Kontorchef, Friland A/S
                     Daglig leder i Danish Crown datterselskab.         
                     Forretningsudvikling, konceptudvikling, salg, 
                     marketing og kommunikation. Branchepolitisk 
                     arbejde.

1999-2003  Marketingchef, Friland A/S

1997-1999  Projektleder, Friland A/S

1996-1997  Marketing Koordinator, Dansk Supermarked

UDDANNELSER OG 
KURSER

2022             Mini MBA Sustainability Management ved Aros   
                      Business Academy.

2013             Lederudvikling for kvinder. 

2009             Medietræning og medietræning for viderekomne 

2001             Den Danske Reklameskole, IAA 
                      Diplomuddannelse

1995             MBA marketing management, 
                      Kutztown University, Pennsylvania

1994 -1996  Cand. merc i International Afsætning, 
                      Handelshøjskole Syd

1991-1994    HA-jura, Handelshøjskole Syd

BEST. POSTER OG 
NETVÆRK

2022-           Medlem af Bestyrelseskvinder

2022-          Medlem af VL87

2018-          Best. medlem i Tamaco Food A/S (intern)

2018-          Best. medlem i Organic Pork A/S (intern)  

2009-2015  Best. medlem i Økologisk Landsforening

2006-2015  Medlem af Økologisk Fødevareråd

2013            Medlem af regeringens Vækstteam Fødevarer


