
 

BESTYRELSESPROFIL 

 Lønsom vækst  strategi  værdioptimering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hanne@juul.mail.dk 
+45 2348 1516 

 

Årgang 1969  

Født og opvokset i Fjerritslev 

Bopæl i Aalborg 
 

LinkedIn:  

dk.linkedin.com/pub/hanne-juul/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelser 
Sarita CareTech ApS 
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Direktionserfaring 
Kongerslev Kalk A/S Direktør, salg og økonomi   2018–  
Erhvervsakademi Dania 
 

Ledelseserfaring: 

Ressourcedirektør 
 

Tech College, regnskabschef 
Wrist Group A/S, finance/riskmanager 
Thinggaard Rejser ApS, regnskabschef 
  

  2012–2018 
 

  2006–2012 
  2004–2006 
  1996–2004 

   

Resultater bestyrelse og direktion - udsnit 
Lønsom vækst Kongerslev Kalk: Vækst i resultat fra 2018 til 19 på 240% 

IT Center Nord: Vækst i antal brugere på 700% på 3 år 
Dania: Omsætningsvækst 43% over 5 år 
 

Marketing Kongerslev Kalk: Re-branding og fokus på økologi 
Dania: Ændret strategi har givet branchens højeste presseomtale 
 

IT Kongerslev Kalk: Implementeret kontorrobot 
Dania: Digitalisering af blanketter 
 

Kvalitet Kongerslev Kalk: Opnået økologi autorisation 
Dania: Kvalitetscertificering på højst mulige niveau 
 

HR Sarita: Personalejura, ændring af kontrakter 
Kongerslev Kalk: Justeret ledergruppe. Øget medarb.tilfredshed  
Dania: Høj medarbejdertilfredshed selv efter storfusion 

 

I bestyrelseslokalet… 
Kommer jeg med overblik, engagement og humor. Jeg lytter og analyserer for 

at bidrage til kompetente beslutninger, professionelt til virksomhedens bedste. 

Stor erfaring fra salg til store detailkæder, IT, produktionsvirksomheder. 

Jeg har bred direktionserfaring og bestyrelseserfaring fra mere end 50 

professionelle bestyrelsesmøder.  

Spidskompetencer: 

o Forretningsforståelse → strategi → 
resultater 

o Lønsom vækst /optimere indtjening 
o IT og digitalisering 

 

o Topledelse salg og økonomi 
o Rebranding 
o Værdioptimering 
o Økonomi- og likviditetsstyring 
o  

 

Uddannelse 
MBA, emergent management 
Aalborg Universitet | 2017 

MBA afhandling (12): 

Forandringsledelse med økonomisk 

perspektiv, Jyske Bank 

HD, regnskab og økonomistyring 
Aalborg Universitet | 2011 
 

Netværk 
 VL 110 

 Bestyrelseskvinder 

 Nordjysk Forening for 

bestyrelsesmedlemmer 

  

Privat  
vægter jeg oplevelser med min 

kæreste og mine 2 voksne børn, 

vinterbadning, yoga, kultur, dans, 

festivalarbejde og gode relationer. 
 

Karakteristika:  

Effektiv, proaktiv, analytisk, direkte, 

rolig, viljestærk, optimistisk, 

strategisk, udviklingsorienteret. 
 

– altid med en positiv tilgang 
 

        

Anbefaling 
 

 

 

 

 

 
 

Referencer fremsendes efter aftale. 

Hanne  Juul 

Jan Erik Elgaard, ELGAARD MANCOM: 

Jeg kender Hanne som en visionær, forretningsorienteret og strategisk tænkende leder. 
Hun besidder en stærk organisatorisk forståelse og har et godt blik for helheden, et højt 
abstraktions-niveau og en udsøgt empati. Jeg vil til enhver tid anbefale Hanne til 
bestyrelser, hvor der er behov for at skabe et strategisk afsæt og styrke identitet og 
sammenhængskraft. Hun er tilmed særdeles godt funderet på økonomi- og ressource-
styring, hvilket er et særligt plus i bestyrelsessammenhænge. 
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