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Bestyrelser 
Kongerslev Kalk 
Bestyrelseskvinder NORD 
Erhvervsakademi Dania 
IT Center Nord  
Flere små virksomheder 
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Jobs 
Kongerslev Kalk A/S 
Erhvervsakademi Dania  
Tech College 
Wrist Group A/S 
Thinggaard Rejser ApS 
Migatronic A/S 

Økonomidirektør 
Ressourcedirektør 
Regnskabschef 
Finance/riskmanager 
Regnskabschef 
Controller 
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Resultater Bestyrelser Resultater Direktion 
IT Center Nord: 
Startet som et lokalt nordjysk 
samarbejde med 4.000 brugere.  
Nu landsdækkende med ca. 27.000 
brugere.  
Væksten har været mulig pga. høj 
drifts- og datasikkerhed kombineret 
med konkurrencedygtige priser. 

 

Erhvervsakademi Dania: 
Bidraget til at skabe en stærk og sund 
virksomhed 6 år efter storfusion: 
o Omsætningsvækst 43% 
o Medarbejdertilfredshed over 

branche gennemsnit. 
o Kvalitetscertificering på højst 

mulige niveau. 

I bestyrelseslokalet… 
Kommer jeg med jeg med humor, engagement og overblik. 

Jeg lytter og analyserer for at bidrage til kompetente beslutninger, 

professionelt og til virksomhedens bedste. 

Jeg har bred direktionserfaring i general management og bestyrelses- 

erfaring fra mere end 50 professionelle bestyrelsesmøder.  

Spidskompetencer: 

o Strategi- og forretningsudvikling 
o Økonomi- og likviditetsstyring 
o IT 

 

o Værdioptimering 
o Fusion  
o Salgsmodning af virksomhed 

 

Uddannelse 
MBA, emergent management 

Aalborg Universitet | 2017 

MBA afhandling (12): 

Forandringsledelse med 

økonomisk perspektiv 

HD, regnskab og økonomistyring 

Aalborg Universitet | 2011 

 

Privat  

vægter jeg de gode 

relationer, oplevelser med 

mine 2 voksne børn, vinter-

badning, yoga, traveture, 

kultur og festivalarbejde. 

Karakteristika:  

Humor, strategisk tankegang,  

rationel, udviklingsorienteret, 

proaktiv og meget mere… 
 

– altid med en positiv tilgang 

 

Referencer og anbefaling 
Anders Graae Rasmussen, rektor, Erhvervsakademi Dania 
Tage O. Pedersen, direktør, IT Center Nord 
Jens Gundersen, iværksætter, investor og CEO, Gundersen Holding 
 

 

 

 

Hanne  Juul 

Jan Erik Elgaard, indehaver, konsulent, ELGAARD MANCOM о 2088 8618: 

Jeg har gennem flere år samarbejdet med Hanne Juul og kender Hanne som en 
visionær, forretningsorienteret og strategisk tænkende leder. Hun besidder samtidig en 
stærk organisatorisk forståelse. Hun har et godt blik for helheden, et højt abstraktions-
niveau og en udsøgt empati, der gør, at hun er særlig stærk på det mellem-
menneskelige plan i tætte forretningsmæssige samarbejdsfora. Jeg vil til enhver tid 
anbefale Hanne til bestyrelser, hvor der er behov for at skabe et strategisk afsæt og 
styrke identitet og sammenhængskraft. At hun så tilmed er særdeles godt funderet på 
økonomi- og ressourcestyring ser jeg som et særligt plus i bestyrelsessammenhænge. 
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