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Født 1977, gift med Søren Vilsbæk Olesen 
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Min professionelle baggrund er 15+ års erfaring som ekstern konsulent 
inden for innovation, digital forretningsudvikling og transformation i en 
international kontekst.  

• Strategisk, digital forretningsudvikling med fokus på behov i 
markedet, globale og lokale trends, tendenser & teknologi 

• Innovation, udvikling af nye produkter og services såvel som 
forretningsmodeller i en digital strategisk kontekst 

• Program- og procesledelse, der sikrer sammenhæng på tværs  

 
I dag er jeg freelance digital strategi- og forretningsudvikler og arbejder 
som ekstern konsulent for en lang række virksomheder.  
Derudover arbejder jeg i bestyrelsen for: 

Logitrans A/S: Eksportvirksomhed med produktion af løfteudstyr 
hjemme og i Kina. Salg gennem forhandlere på det globale marked. 

Vest Administrationen A/S: Ejendomsadministration som gør det 
nemt at være bestyrelse i en boligforening, bl.a. vha. digitale produkter og 
services. 

AART architects: Arkitektfirma med 4 kontorer i Norden, fokus på 
strategisk brug af teknologi i hele værdikæden. 

Damgaard-Jensen A/S: Klassisk trykkerivirksomhed inden for den 
grafiske branche, som er midt i en gennemgribende transformation. 

SMILfonden: Velgørende forening stiftet af tv-vært Sisse Fisker, som 
arbejder for at give alvorligt og kronisk syge børn og deres familier 
positive oplevelser, pauser fra sygdom og nye fællesskaber. 
 
Advisory Boards: Phoenix Design Aid, Iterator IT, nBoard, 
Special Minds IT & /et al. 

 

Digital forretningsudvikling og transformation  
med strategisk og kommercielt sigte 

Digital 
forretningsudvikling  
og transformation  
i en international 
kontekst 

 

 

 

 
Erhverv og 
bestyrelsesposter 



Jeg er indehaver af Nyibestyrelsen.dk, hvor jeg blogger om det 
værdiskabende bestyrelsesarbejde, og så udgav jeg i august 2020 bogen 
“Du behøver ikke hedde Jens og gå I jakkesæt” for at sætte 
fokus på behovet for nye profiler i de danske SMV-bestyrelser. 

Derudover samarbejder jeg med Aarhus Universitet på projekterne 
Digital Katalysator og Vækstledelse for Fremtiden, som 
begge undersøger, hvordan bestyrelsen bidrager til vækst i SMV’erne. 
Se hele mit CV på LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/lauravilsbaek 

Jeg har et højt energiniveau, elsker en god udfordring og er drevet af at 
finde nye svar og løsninger på kendte – og endnu ukendte – udfordringer. 

Jeg arbejder for, at bestyrelsen bliver en entusiastisk, engageret og 
kompetent sparringspartner, som giver god energi til direktionen i det 
daglige arbejde.  

 

Jeg er aktiv på alle sociale medier og deler især faglig viden og inspiration 
på min blog, på LinkedIn og på Twitter: 
Twitter: @lauravilsbaek | LinkedIn: /lauravilsbaek 

På nyibestyrelsen.dk, er jeg også aktiv på alle kanaler:  

Blog: nyibestyrelsen.dk/blog | Instagram: @Nyibestyrelsen.dk 
Twitter: @nyibestyrelsen | LinkedIn: /nyibestyrelsen  
 
”Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Laura Vilsbæk på en række 
projekter og indsatsområder. Laura Vilsbæk er af en helt særlig kaliber: 
Fagligt yderst kompetent, meget behagelig at arbejde sammen med, 
bidrager udover det sædvanlige og formår at skabe fremdrift og 
resultater. Laura er samtidig utrolig god til at forstå virksomheders og 
organisationers behov og til at kommunikere og få andre med. Det er 
min overbevisning, at Laura vil kunne bidrage væsentligt i 
bestyrelsesarbejde med sin viden på bl.a. det digitale og strategimæssige 
område og på forretningsudvikling ". 

Helle Janderup, direktør DKM  
samt bestyrelsesmedlem og -formand i flere virksomheder. 

” Laura er en idérig og sprudlende person, der er rar at være og arbejde 
sammen med. Man mærker tydeligt hendes mange års erfaring med 
kommunikation, projektledelse og internetmediet. Vi har været enormt 
glade for at arbejde sammen med Laura, og jeg er overbevist om, at hun 
vil være en stor gevinst for alle projekter, der har behov for god faglig 
sparring og et kreativt kick ”. 

Anders Hecter, Adm. dir., Skybrud.dk. 

Andre projekter 
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Sociale Medier 
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