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TEKNOLOGISK INNOVATION, INTERNATIONAL FORRETNINGSUDVIKLING, STRATEGI MED HANDLEKRAFT 

Min faglige profil som produktionsingeniør og Master in Management of Technology kombineret med 25 a rs 
erhvervserfaring som leder, projektleder og konsulent kan tilføre bestyrelsen et helhedsorienteret blik pa  
strategiudvikling og ambitiøs realistisk implementering. Jeg tilga r virksomhedsudvikling med et balanceret fokus pa  
pa  ba de processer, systemer, strukturer og kultur. 

I bestyrelsen vil jeg stille spørgsma l som: Prioritering? Ålternative muligheder? Risiko- og mulighedsanalyser? 
Fremtidssikring? Hvordan skabes commitment? Hvem er kunderne og hvad siger de? Hvad brænder I/vores 
kunder/medarbejderne for? Hvad er næste bedste skridt? 

Pt. er jeg CEO i Vitus Bering Innovation park, hvor min primære funktion er at skabe vækst og forretnings-
muligheder for parkens 50 tilknyttede virksomheder. Samtidigt er jeg bestyrelsesformand i Venture City Horsens - 
et business angel-netværk med 25 tilknyttede investorer og 30 mentorer med stærke erhvervs-profiler. Her er 
fokus pa  kapitalfremskaffelse til ambitiøse vækstiværksættere samt til modne virksomheders nye forretnings-
ideer. Jeg er udvalgt til Innovationsfondens ekspertpanel vedrørende større nationale udviklingsprojekter. Jeg har 
gennem flere a r arbejdet med R&D udviklingsprocesser i virksomheder som eksempelvis Siemens Wind Power, 
Grundfos og Mentor Graphics, de senere a r indenfor globalisering af udviklingsfunktioner. 

SPIDSKOMPETENCER  Strategi- og forretningsudvikling med fokus pa  kunder, marked, teknologi og 
organisation 

Strategieksekvering og innovation gennem kombinationen stærk porteføljeledelse & 
forandringsledelse 

Value Chain Management og globalisering af virksomhedens processer– inkluderende 
innovationsperspektiv 

Teknologiudvikling – og hvordan denne kan anvendes ba de i forhold til produkt-, 
forretnings- og organisationsudvikling 

BIDRAG I 

BESTYRELSEN 

 JEG BIDRAGER I BESTYRELSEN MED STÆRKE ANALYSTISKE KOMPETENCER, HØJT ENGAGEMENT OG 
ENERGI, RESPEKT FOR VIRKSOMHEDEN OG DENS VIRKELIGHED OG EN LØSNINGSORIENTERET 
TILGANG.  

FAGLIG BAGGRUND  PRODUKTIONSINGENIØR FRA ODENSE TEKNIKUM, SUPPLERET MED EXECUTIVE MBA, MASTER IN 
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, AALBORG UNIVERSITET 

Certificeret i Portefølje-, program- og projektledelse (3PO) 
Certificeret i Person Profil Systemet DiSC 
Taler og skriver engelsk flydende, tysk flydende i tale 

PERSONLIGT  Stor nysgerrighed, sa  rejser til nye rejsema l er en af mine store interesser. 
Videbegærlig, sa  stor stak af bøger og artikler, der giver fingeren pa  pulsen  
Derudover fa r jeg energi i frivilligt arbejde med unge mennesker, dels indenfor 
svømning, dels for socialt belastede unge i projektet ”Mind Your Own Business” 

 


