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 Helle Borup Friberg 
 
Adresse  : Egernvej 7, 6000 Kolding 
Mail  : hbf@okologi.dk 
Tel.  :  + 45 2030 8356 
Født  : 30.06.70 
Familie : Gift med Peter Friberg, selvstændig   

  Tre børn på 19, 16 og 13 år 
 

Vækst igennem strategi eksekvering og digital transformation 
 
Min professionelle baggrund er formet af familieejede produktionsvirksomheder med fuld værdikæde og 
internationalt salg, senest i COO rolle med ansvar for den digitale platform i LEGO Education, hvor vi i løbet 
af 6 år lavede turn-around og vækstede forretningen fra 280 mDKK til 1100 mDKK. 
 
I ledelses- og bestyrelsessammenhæng drives jeg af dynamisk strategi- og forretningsudvikling med 
udgangspunkt i en grundig forståelse for markeder og kunder samt nye teknologiske muligheder. Jeg 
bidrager med et eksternt fokus på ændringer i kundebehov og nye forretningsmodeller, der åbner 
mulighed for værdiskabelse, sammenholdt med en grundlæggende stærk forståelse for løbende 
driftsoptimering samt systematisk og transparent eksekvering af strategi og forretningsplaner. 
 
Som person er jeg formålsdrevet, og jeg har stor erfaring fra samarbejdet med virksomheder om at sikre at 
deres værdier kommer til udtryk og at organisationen i fællesskab arbejder mod et veldefineret mål. 
 
Mine kernekompetencer er: 

• Strategiudvikling og -eksekvering – udarbejdelse og eksekvering af strategi processer, der 

mobiliserer hele organisationen f.eks. løsningssalg, digital strategi og international ekspansion. 

• Forretningsudvikling og M&A – nye forretningsmodeller, roadmap for digital transformation, 

optimering af kunderejsen, udvikling af digital platform (ecom, web, CRM etc.) samt opkøb og 

integration af selskaber. 

• Ledelse – løbende organisatorisk udvikling, opbygning af nye kompetencer samt individuel 

talentudvikling med fokus på at understøtte strategien, skabe vækst og forbedre samarbejdet på 

tværs af forretningen.  

• Salg og Operations – global skalering og optimering af produktion, distribution og 

behovsplanlægning. Flere års erfaring med salgsledelse og struktureret salgsindsatsstyring. 
 
Bestyrelsesposter og netværk: 

2017-  Bestyrelseskvinder, bestyrelsesnetværk 

2009-2012 Da’core (havemøbler, B2B), medlem af bestyrelsen 

2008-2010 Innovation Roundtable, netværk ved prof. Axel Rosenø, CBS   

   
Erhvervs baggrund: 

2017-  Adm.direktør, Økologisk Landsforening, Danmark 

2010-2017 Head of Operations and Digital Platform (COO), LEGO Education1, Danmark 

2008-2010 New Business Group, LEGO, Danmark 

                                                        
1 LEGO Education er en selvstændig forretningsenhed i LEGO Gruppen, der udvikler og markedsfører en 
portefølje af fysiske og digitale læringsløsninger til skoler og undervisningsministerier i 60 markeder 
globalt (oms: 1000+mDKK). Refererer til Advisory Board med Jørgen Vig Knudstorp som formand.  
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2005-2007 Group Project Manager, ScanCom International, Vietnam 

2002-2005 Vice direktør, Anker Andersen, Danmark 

1998-2002 Kunde- og markedsudviklingsansvarlig, VELFAC, Danmark 

1995-1998 Regional salgschef, Georg Jensen Damask, Tyskland 
 
Uddannelse:  
2017  CBS Executive - Board Leadership program 
1995  SDU - Cand.Negot incl. 1 års BA studier på University of San Francisco 
 
Jeg har boet og arbejdet 6 år i udlandet i henholdsvis San Francisco, Hamborg og Ho Chi Minh City og har 
stor professionel erfaring med og interesse for internationale forhold og kulturel diversitet. 
 
Kerneværdier 
Jeg værdsætter åbenhed og ærlighed, og arbejder med at bygge tillid for at styrke mine 
samarbejdsrelationer. At opføre sig ordentligt og ansvarligt er vigtigt for mig – både i forhold til et 
bæredygtigt miljø og i forhold til mennesker. Jeg er passioneret omkring læring og søger 
læringsmuligheder og inspiration i nye opgaver, relationer eller tanker. Det skal være sjovt at samarbejde, 
og jeg tilstræber derfor at skabe et kreativt og eksplorerende ’rum’, når jeg indgår i et team. 


