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Stærk international profil, med erfaring i krisestyring og cyber security. Mange års erfaring i 

etablering og drift af softwareudviklingscentre internationalt; Ukraine, Vietnam, Rumænien, Polen 

og Portugal herunder udvikling af leveranceorganisationer med fokus på critical software.  

Jeg brænder for den international vækstrejse, med en bias-bevidst tilgang således vi bringer mere 

diversitet i spil.  

 

Erfaring og kompetencer 

Min professionelle erfaring bygger på 15+ år i IT branchen, herunder mine nuværende roller som 

COO i Conscensia A/S, CEO i Conscensia Portugal samt CEO i Conscensia Polen. 

 

• Internationalisering;  

o Strategiudvikling i forhold til udenlandske datterselskaber; analyse, etablering samt 

drift af datterselskaber i Ukraine, Vietnam, Rumænien, Polen og Portugal, herunder 

udstationering i Ukraine i 5 år.  

o Fremtidig udvælgelse af nye markeder for etablering af udviklingscentre med 

baggrund i bla.; kultur, uddannelsessystemet, sprog og TCO. 

 

• Risiko og Krisestyring;  

o Risikostyring har været et centralt element gennem min karriere grundet 

modus operandi i de områder hvor jeg har oprettet datterselskaber.  

o Krisestyring samt business contigency strategi i forhold til krigen i Ukraine.  

o Cyber security; ransomware krisestyring efterfulgt af en etablering af en cyber 

security strategi 

 

• Strategisk forretningsudvikling;  

o Leder af styregrupper hos strategiske kunder, med fokus på datadrevet 

beslutningsprocesser.  

o Strategiudvikling i forhold til komercielle IT leverancemodeller rettet mod danske og 

internationale kunder.   

o Strategiudvikling i forhold til brugen af shared services på tværs af udviklingscentre. 

o Organisations udvikling til at matche virksomhedens krav.   
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Mit bidrag i bestyrelseslokalet 

Jeg har styret min nuværende virksomhed gennem kriser såsom ransomware og krigen i Ukraine, 

hvilket har givet mig hands-on erfaring i krisehåndtering og risikostyring.  

Som person er jeg engageret og ambitiøs. Min internationale erfaring har lært mig at se tingene fra 

forskellige vinkler og bringe diversiteten i spil. Jeg evner at sætte dagordnen, og er ikke bange for at 

udfordre normen, således vi i fællesskab sikre nytænkning og vækst til fordel for aktionærer, kunder 

og medarbejdere. 

At være leverandør af IT kompetencer til danske og internationale kunder gennem de sidste 15 år, 

har givet mig en bred forståelse og indsigt i mange forskellige brancher, hvor en af mine roller har 

været i styregrupper hos de største kunder, hvor jeg har sikret retningsskabende og værdibaseret 

fremdrift.  

 

Anden relevant erfaring:  

Mentor via ITB’s Mentorordning for kvindelige talenter i IT med det formål at fremme diversiteten i 

it-branchen og motivere flere kvindelige talenter til at udvikle og fastholde en karriere inden for it. 

Erhvervspanelmedlem på SEA Aalborg Universitet: Innovativ Vækst, hvor vi følger iværksættere 

gennem et fast forløb, med løbende feedback på fremdriften af deres forretningsidé. 

 


