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Jeg ser bestyrelsen som ledelsens vigtigste sparringspartner og er interesseret i bestyrelsesposter i SMV ́er i 
hele Danmark, hvor virksomheden har fokus på forretningsudvikling, vækst eller bedre udnyttelse af 
potentialer.  

Ledelse, strategi, forretningsudvikling og design 
 
Jeg hjælper med at udvikle den eksisterende forretning, både strategisk og taktisk. Jeg er specialist i vækst 
gennem forretningsudvikling og er medvirkende til at sikre, at enhver strategi tager afsæt i den situation 
virksomheden aktuelt befinder sig i. Jeg har styr på analyseværktøjerne, men min tilgang til løsninger af er 
ofte mere pragmatisk end analytisk. 
 
Jeg har stor erfaring i at forstå de muligheder der er ved at tage afsæt i mennesket i organisationer og tror 
på, at kulturen i en virksomhed er stærkt medvirkende til, at sikre meningsfulde og optimale arbejdspladser 
for den enkelte. Ved virksomhedsfusioner, forstår jeg vigtigheden af, forberedelse og opfølgning er 
afgørende for, om en fusion bliver en succes eller en fiasko. 
Jeg er god til at skabe overblik, prioritere og holde fokus på at målsætninger nås.  
 
Jeg har hele min karriere arbejdet med design. Jeg er i stand til at læse mønstrene på markederne og tør 
handle på dem. Jeg tror på, at fremtidens resultater afhænger af at udfordre det bestående samt turde 
tænke og prøve nyt. Jeg er ambitiøs, løsningsorienteret, innovativ, har et højt drive og bruger dagligt min 
intuition som en afgørende del af mit beslutningsgrundlag.  
 
 
Erhvervserfaring 
Paustian Aarhus A/S  Adm. Direktør  2018 –  
Illums Bolighus Aarhus A/S Adm. Direktør 2008-2018 
BoConcept UK /DK / SE  Retail Director 1999-2008 
Hunt Luchars and Hepburn Office Manager 1995-1998 
(Sydafrika) 
 
Uddannelse 
Højere Handelseksamen  1982-1984 
Merkonom intern & ekstern regnskab 1988 
 
Bestyrelse og netværk 
Aarhus Cityforening  Næstformand 2017 – 
Zonta Aarhus II   Bestyrelsesmedlem 
 


