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Investering i fremtiden!
Jeg skaber stærke relationer, udvikling og resultater gennem åbenhed, nysgerrighed og målrettet indsats.
Erfaring og kompetencer:
Jeg har over 25 års erfaring fra fynske ejerledede produktions-, håndværks- og servicevirksomheder, med
en stor andel af eksport. Det er en baggrund med funktioner på tværs af organisationer og på alle niveauer,
som har givet mig en ledelses- og kompetencemæssig bredde og dybde, som jeg til daglig sætter i spil, som
selvstændig strategisk rådgiver og business coach. Jeg lægger stor vægt på det menneskelige aspekt, da
mennesker driver virksomheder.
Mine kompetenceområder:
 Strategisk forretningsudvikling og implementering.
 Struktur og organisationsudvikling.
 Digitalisering og procesoptimering.
 International erfaring.
Resultater:
 stået i spidsen for udvikling af strategiske salgs- og marketingplaner i DK og worldwide
 været drivkraften bag nytænkning af brand og strategi.
 været ansvarlig for opbygning og pleje af BtB forhandlernet worldwide.
 effektiv implementering og optimering, gennem høj grad af struktur.
 gennemført digitaliseringsprojekter, i både administration og produktion.
 udarbejdet og eksekveret strategi, gennem analyse af interne og eksterne forhold.
 skabt vækst, udvikling og bedre bundlinje på flere fronter og synlige, målbare resultater!

Værdiskabende og bæredygtig udvikling, tillid og åbenhed.
Med min helhedsorienterede tilgang og indlevelsesevne, medvirker jeg til at skabe værdi og bæredygtig
udvikling. Som person er jeg positiv, udadvendt og nysgerrig og altid med fokus på at skabe værdi gennem
fornyelse og forandring. Jeg er stærk på at skabe struktur, se muligheder for udvikling og effektivisering,
gennem et kontinuerligt arbejde med strategi og målsætninger. Resultatet bliver veldrevne virksomheder,
der skaber bæredygtig vækst og udvikling, samt værdi for alle interessenter.
Det er vigtigt for mig at der skabes et bestyrelsesrum, hvor tillid, åbenhed, udvikling og værdiskabelse er
nøgleord. Ansvarlighed og grundighed vægtes også højt, samt at der gennem en diversitet i bestyrelsen,
kan skabes den bedst mulige platform for at sikre den enkelte virksomheds fremtid.
Min personlige mission:
At være professionel, autentisk, ansvarlig og til at stole på. En der ”handler” og siger tingene som de er – og
tør tage de rigtige beslutninger. Jeg brænder for mennesker, moderne ledelse og strategi. Og så er det
essentielt for mig at skabe udvikling: stilstand er lig med tilbagegang.
Kontakt mig endelig, hvis du har brug for mine kompetencer i din bestyrelse eller advisory board.
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Selvstændig virksomhed

Strategisk rådgiver & Business coach.

Talentspejderne Kerteminde
Maskinfabrikken HMA A/S
Hoppekids ApS

Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Bisidder i bestyrelsen.
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RELEVANTE UDDANNELSER:
2021
2019-2021

Sofia Manning, København
UCL Erhvervsakademi, Odense

ICF Certificeret coach.
AU i Ledelse.

Hertil kommer en lang række forskellige kurser indenfor ledelse, strategi, økonomi, IT og mentoring.

PERSONLIGE OPLYSNINGER:






Født i Odense 21.06.1976, er gift og har 2 børn på 22 og 12.
Elsker motion og sport. Løber, cykler, styrketræner og er passioneret skiløber.
Er jæger og elsker at være i naturen.
Har motorbåd og sejler meget, her kobler jeg af og samler energi.
Autodidakt håndværker.
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