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Dina Raabjerg 

nkokdm@hotmail.com 

Tlf. +45 20 46 69 21 

Født 6. februar 1971 

Gift med Bjarne Raabjerg, Biografdirektør. Mor til 3 voksne børn. 

 
Styring af salg, forretningsudvikling og IT                      ……… 

 

I bestyrelsen bidrager jeg med: 

 

❖ Fokus på at styrke den kommercielle forretning gennem optimering af salget og 

forretningsudvikling 

❖ Viden om, hvordan vi får succes med at implementere IT i produkter og forretningsprocesser 

❖ Inddragelse af viden om den offentlige sektor, politiske processer og offentlige indkøb 

❖ Økonomens blik for styring og muligheder for effektivisering 

 

I 13 år har jeg arbejdet med salg, salgsledelse, forretningsudvikling og design af IT løsninger i 

virksomheder som KMD, Systematic og Alexandra Instituttet med personlige indtægtsmål fra 30 mio. 

kr. hos sidstnævnte til 2 mia. kr. hos førstnævnte. Her har jeg siddet i roller som kundechef, 

afdelingsleder, markedschef og salgschef.  Herudover 13 års erfaring med økonomisk og strategisk 

styring samt ledelse af større projekter i den offentlige sektor i Økonomistyrelsen, Hjørring, Sydthy 

og Skanderborg kommune. Her har jeg siddet i roller som økonomichef, strategisk planlægger og 

projektleder. Jeg er uddannet cand.oecon. og har suppleret med 1. del af MPA, en diplom i 

evaluering og forandringsledelse samt en række salgs- og ledelsesuddannelser. 

 

Jeg er i dag markedschef i Systematic med ansvar for salg af store IT-projekter til staten og til store 

private virksomheder samt udvikling af et nyt forretningsområde. Herudover sidder jeg i et par 

bestyrelser. 

 

Jeg ønsker at arbejde med virksomheder, hvor mindst 2 af følgende 3 elementer er til stede: Man har 

behov for at optimere salget. Man står med en eller flere større it-satsninger. Man har eller ønsker en 

stærk interaktion med den offentlige sektor.  

 

Resultater og udfordringer, jeg har været involveret i                                    : 
 

❖ Alexandra instituttet – en styrkelse af det kommercielle salg i transformation fra 

forskningsvirksomhed til kommerciel virksomhed. Herunder standardisering af virksomhedens 

koncepter. Gennemført bl.a. ved fokus på interne salgs- og ledelsesprocesser og en markant 

branding af virksomheden. Vækstrater i det kommercielle salg på 30% årligt 3 år i træk. 

❖ Connexii – ændring fra konsulentvirksomhed til it-leverandør med indtrængning på det 

kommunale marked. Herunder bistand ift. produktudvikling og fokus på forudsætningerne for 

succes i markedet.  

❖ Systematic – gennemførelse af en strategiproces med markedsanalyse, etablering af ny 

forretningsstrategi og forretningsområde med modning og lancering af nyt produkt på kun et 

1 år. 
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Bestyrelseserfaring, interessevaretagelse og hverv                                       .                                                                 
 

❖ Siden 2018 bestyrelsesmedlem i DanPilot, der er gået fra offentligt monopol til et liberaliseret 

marked. Fokus på optimering, sikring af forretning og at komme i mål med it-satsninger.  

❖ Fra marts 2019 til maj 2020 bestyrelsesmedlem i ARTOGIS, der var tvunget over i at skulle 

skifte produktområde og få fodfæste på utility området. Første aftaler landet i 2019 og de 

næste i 2020. ARTOGIS går nu ind i en ny fase og med ny bestyrelse.  

❖ Fra maj 2018 til januar 2020 bestyrelsesformand i start-up virksomheden Sarita health tech, 

der skulle etablere ny software, ny hw, masseproduktion og markedspenetrering inden 

midlerne løb ud. Det nåede vi ikke helt, og produktet er overtaget af en islandsk virksomhed.  

❖ 2016 til 2018 var jeg medlem af Advisory board, Connexii, hvor der særlig var fokus på salg, 

forretningsmodel og forankring af løsningen i kundernes organisation. 

❖ 2017 til 2019 var jeg næstformand i Erhvervsforum Aarhus. 

❖ I 2019 fik jeg egen blog på Udbudsmedia.dk. Herudover skriver jeg om IT, udbud og salg i 

Altinget Digital og på Systematic Blog. 

❖ I 2017 og 2019 har jeg været kandidat til hhv. Regionsrådet og Europa Parlamentet. 

❖ Siden 2016 har jeg været medlem af KL’s dialogforum for leverandører, og jeg varetager 

interesser i brancheregi under DI Digital. 

 

Som person                                                                                                            : 
Som person er jeg analytisk, holistisk tænkende, iderig og meget loyal. Jeg er god til at sikre en god 

stemning i bestyrelsen samtidig med, at jeg får sagt de ting, som ellers kan være svære.  

 

Mit privatliv går med familie og sommerhus i Sverige. Derudover politik med fokus på dansk 

erhvervsliv, styrketræning, svømning og i perioder også riffelskydning. 


