
Bestyrelsesprofil – Lone Jager Lindquist 
 
Navn: Lone Jager Lindquist 
Adresse: Gåsebakken 34, 8410 Rønde 
Telefon:  + 45 20 87 90 60 
Født:  05 12 1970 – 48 år 
E-mail: lone@jagerlindquist.com 
Familie:  Gift med Gert Farup Lindquist, Kædechef i Eventyrsport 

Datter på 16 år og søn på 13 år 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/lonejagerlindquist/ 

 
International vækst gennem ambitiøs forretningsudvikling 
De sidste 15 år af min karriere har jeg arbejdet som CEO, for BtB virksomheder. Den primære del af min karriere, er 
grundlagt i en større amerikansk, Nasdaq noteret virksomhed (Dentsply Sirona). Jeg var CEO, for Sirona Denmark, der 
udvikler og producerer medicinsk udstyr. Gennem en aggressiv vækststrategi styrkede jeg virksomhedens 
konkurrencemæssige position væsentligt. Virksomhedens omsætning steg fra 30 MDKK til 100 MDKK. Omsætningen 
var baseret 100% på international forhandler og distributør salg. Efterfølgende har jeg arbejdet med salg af teknologi 
startups og vækst i ejer ledet virksomheder. 

Hvilken type virksomhed vil jeg gerne arbejde med og hvad kan jeg bidrage med 
Jeg ønsker at arbejde med ejer ledet virksomheder. En baggrund som Cand. Merc. i afsætning betyder, at jeg har styr 
på analyseværktøjerne, selvom min tilgang til udfordringer generelt er mere pragmatisk end analytisk. Mit mantra er 
ambitiøs forretningsudvikling, baseret på en kommerciel forståelse af kunder, markeder, virksomhed og produkter. 
Jeg har en bred, holistisk forretningsforståelse på tværs af funktioner og sammenhænge og lægger vægt på, at mit 
bidrag i bestyrelsen skaber resultater og værdi for virksomheden.  

Erhverv og bestyrelsesposter 
Ved siden af arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem understøtter jeg den kommercielle vækst og 
forretningsudvikling i BLUME Support.  

Bestyrelsesposter 
PTR Robots; robot til forflytning og genoptræning af patienter. Bestyrelsesformand. 
Bestyrelseskvinder; netværk. Bestyrelsesformand. 
Bent Brandt; Professionel udstyr til storkøkkener. Bestyrelsesmedlem. 
BLUME Support; reduktion af stress relateret sygefravær/øget medarbejder trivsel. Bestyrelsesmedlem. 
Leif Pedersens Efterflg.; Entreprenør. Bestyrelsesmedlem. 
REEFT; softwarevirksomhed. Bestyrelsesmedlem. 
Carl Matzen Teglværker A/S, Graasten Teglværk, Carl Matzen Holding A/S: Produktion af mursten til byggebranchen. 
Bestyrelsesmedlem 

Markedserfaring 
Europa, USA, Canada, Kina, Japan, Taiwan, Sydkorea, Australien, New Zealand, Rusland, Brasilien, Egypten og 
Sydafrika.  

Mine spidskompetencer i bestyrelsesarbejdet, er: 

- International vækst, gennem etablering af stærke go-to marked strategier 
- Primær erfaring med BtB salg, herunder salg gennem forhandlere, kæder, Key Account Management og 

private label salg  
- Ambitiøs forretningsudvikling og strategi 
- Skabelsen af ekstraordinære resultater, baseret på udvikling af handlingsorienterede forretningsstrategier 

med fokus på de områder, som kan udvikle virksomheden til en vinder.  

Som person er jeg aktiv, lyttende, reflekterende og positiv. Dette bringer jeg med i arbejdet med bestyrelsen, så en 
god atmosfære og et godt samarbejde sikres. Overskrifterne i mit privatliv er sport, samvær med venner og familie 
både hjemme og i udlandet, kultur samt udvikling i erhvervslivet og de overordnede politiske strømninger nationalt og 
internationalt.  


