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Strategisk og digital kommunikatør og forretningsudvikler 
 
I en bestyrelse kan jeg særligt bidrage med: 
 

• Viden om digitale muligheder og digitalisering 
• Branding, kommunikation og konceptudvikling 
• Brugerinddragelse / co-creation 

 
Jeg har drevet egen virksomhed i 15 år, hvor jeg har fungeret som konsulent og digital rådgiver. 
Mit fokus er især på digital, strategisk kommunikation, branding og digital markedsføring. 
 
Jeg hjælper virksomheder og organisationer med at navigere i det digitale landskab og med at 
tænke digitale løsninger ind i forretningen – det kan være både i forhold til interne og eksterne 
processer og/eller indsatser.  
 
I mit arbejde med SMV’er oplever jeg et ønske om at blive mere digitale, men også en frygt for det 
nye og for shitstorms – og også en vis ”hvor skal vi dog starte” afmagt, som gør, at digitaliseringen 
kan strande. 
 
Jeg ser min rolle som brobygger, da jeg både har den forretningsstrategiske og digitale forståelse 
samt den praktiske erfaring. Jeg drives af at gøre en forskel. At flytte noget fra et niveau til et 
andet. Men jeg er også en lydhør sparringspartner, som er god til at se tingene fra flere sider. 
 
Jeg er nysgerrigt anlagt, og jeg interesserer mig for erhvervsliv, iværksætteri, vækst og udvikling – 
samt nye trends og tendenser som AI, VR, robotter mv. 
 
Jeg har bestyrelseserfaring fra den socialøkonomiske virksomhed, Superwerk i Odense, og jeg 
sidder i Advisory Board for det internationale initiativ Inclusion Nudges. Jeg har tidligere siddet i 
bestyrelsen for Odense H.C. Andersen Rotary Klub, og så er jeg af KFUM udpeget som 
bestyrelsesmedlem i et børnehus i Odense.  
 
På det uddannelsesmæssige plan har jeg taget Bestyrelsesuddannelsen med fokus på små og 
mellemstore virksomheder på Aarhus BSS. 
 
Jeg er aktiv i netværket Bestyrelseskvinder både som medlem, initiativtager til en gruppe i 
Syddanmark og i den gruppe, der arbejder med kommunikation og markedsføring.  
 


