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             Bestyrelsesprofil for Pia Valentin Erichsen 

Værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet 
Med virksomhedens succes i centrum vil jeg bidrage med et holistisk mindset hvor det lange lys er tændt, men 
samtidig fokusere på, at vi får spist elefanten i rette bidder og gennemfører pragmatiske løsninger. Jeg vil med en på 
samme tid empatisk og stærk analytisk tilgang, fokusere på at skabe løsninger der giver mening og effekt. 
 
Jeg har særligt erfaring med ledelse, udvikling og drift i projektorienterede professional services virksomheder, med 
+20 år som topleder og ansvarlig for støttefunktioner i rollen som CFO. Jeg har virket i både partnerdrevet og 
fondsejet virksomhed. 
 
Erfaringerne som bringes ind i bestyrelsesarbejdet spænder bredt og dybt med faglige indsatser indenfor økonomi-
styring, digitalisering, organisering, strategiudvikling og implementeringer samt deltagelse i ledelsesfora i form af 
bestyrelse, ledergrupper og styregrupper. 
 
Betydningsfulde erfaringer som jeg vil trække på: 

• Etablering af samarbejdskultur, hvor tværfaglig indsats og fællesskabsfølelse øger kvaliteten i 
opgaveløsningen og reducerer silodannelse 

• IT implementeringer, med øget digitalisering af opgaver og heraf følgende proces- og organisationsændringer 
• "Du får hvad du måler" som driver for udvikling og implementering af opfølgningsmodeller, der har fokus på 

få men vigtige nøgleværdier 
• Udvikling og implementering af karrieremodeller, herunder performanceevalueringer og lønmodeller 
• Planlægning og rapporteringsopgaver, herunder "beyond budgeting" inspirerede transformationer 
• Gennemførsel af M&A og efterfølgende organisatorisk implementering 

 
Holdninger og værdier som er vigtige for mig: 

• Ordentlighed som en nøgle til loyalitet og oplevelse af retfærdighed og fællesskab 
• Heldet følger den som gør sig umage og høj kvalitet øger mulighederne for succes 
• En optimistisk tilgang, hvor humor - på den gode måde - virker inkluderende 
• Psykologisk tryghed som nøgle til at få det bedste frem i alle involverede  

 
Erhvervserfaringer: 
2011 –  Plesner, CFO 
2002 – 2010  NIRAS A/S, CFO 
1990 – 2002  PA Consulting Group A/S, Konsulent, Finance Director & Finance Manager 
 
Relevante uddannelsesaktiviteter: 
Niels Brock, Bestyrelsesuddannelse (6 dage i 2022 samt ambassadørdag i Vækstfonden) 
Stadil Advice, Bestyrelsesuddannelse (6 dage i 2021/23) 
CBS, High Performance Leadership (12 dages program I 16/17) 
Insead, Executive Management Programme (3 ugers program i 14/15) 
HD (R) Copenhagen Business School (1987) 
 
Aktuelle netværk: Bestyrelseskvinder, topledernetværk hos Stadil Advice, CFO netværk i DI og DE samt 
direktørnetværk i Danske Advokater. 
 
Privat: 
Jeg nyder det gode liv og samhørigheden med alle dem jeg har kær, i særdeleshed min mand og vores 2 voksne børn. 
Jeg elsker at rejse, gerne sammen med gode venner eller familie og med god mad og vin, kulturelle aktiviteter og golf.  


