
   

Bestyrelses profil – Charlotte Willer 

 

Erfaren compliance og finans manager  

                      – optimering og forandring  
 
Min professionelle baggrund: 

 
senior manager positioner indenfor compliance, 

risiko og finans i globale selskaber; Burmeister 
& Wain, Hempel, FLSmidth, Vestas og Maersk 
for 25+ år – både i Danmark og udland  

 
 

Startede i 2019 i Dagrofa, en 100 %  
dansk dagligvarekoncern, som  
Head of Governance, Risk & Compliance  

I en nyoprettet funktion, som dækker 
risikostyring, whistle-blower, hvid vask, 

 

anti-korruption, GDPR og finansielle kontroller. 
 
Bestyrelseserfaring: 

 
I min tid hos Hempel var jeg medlem i Hempel Fondens bestyrelse.   

 
Bestyrelsesuddannelse hos Netværk Danmark; executive bestyrelses program – 
strategi & ledelse. 

 

 
Mine kernekompetencer: 
 

Arbejde på tværs af funktioner og landegrænser, bryde med silo tankegang – 
skabe forandring 
 

Forretning Strategi, Ledelse, Strategi, Implementering, Forandringsledelse, 
Optimering på tværs, Konflikthåndtering og Kommunikation.  

 

Compliance 

 

UK Bribery Act - Leverandør screening, Code of Conduct – 

Interessekonflikter – OFAC – Whistle-Blower – GDPR og 
hvidvask. træning og compliance programmer 

 

Finance 

 

Regnskab, Budget, Konsolidering og Kontroller 

Kan ”oversætte” tal til forretningen 
 

 
Min mantra : “Keep it simple”  
 

Den røde tråd i mit arbejdsliv er “fix it” – optimering, forandring og ledelse – altid 
med risiko-brillerne på – og afstemt med stakeholders forventninger. 

 



   

Bestyrelses profil – Charlotte Willer 

Jeg drives af at skabe værdi for mennesker og de selskaber jeg har arbejdet for – 
med en strategisk og holistisk tankegang 

 
Jeg har en stor forretnings – og kulturforståelse – på tværs af funktioner og 
geografi – samt en god portion nysgerrighed 

 
Nogle vigtige resultater jeg har drevet / været en del af: 

 
 Turnaround af fejlende implementerings projekter; compliance 

programmes, ERP and Shared Service Centres  
 Turnaround af Hempel (USA) – vi knækkede tabskurven  
 Opbygning af compliance funktioner 

 Opbygning af stærke og motiverede teams 
 

Jeg interesser mig for dansk og international forretning og finans. 

 
Jeg er mentor hos Nydansker.dk, med i Compliance og Risiko netværk. 

 
Jeg er en positiv, pragmatisk person, som elsker at rejse og få nye input – og 
med en stor nysgerrighed indenfor nudging og menneskelig adfærd.  
 

Jeg kan bidrage med: 
 
Dybdegående forretningsforståelse – stakeholder management – kender flow ‘et i 

en forretning; fra masterdata, via processer til eksternt regnskab.  
Har arbejdet tæt med ledelser, Revisionsudvalg og bestyrelser.  

Praktisk arbejde i udarbejdelse af strategi, budgetter, regnskaber, code of 
conduct, politikker, risikovurdering og styring, træningsprogrammer, 
implementering og forandringsledelse. 

 
Jeg har arbejdet internationalt i mange, inkl.3 år i Grækenland og 2 år i Texas – 

og har et rigtig godt kendskab til forskellige kulturer - har et stort netværk. 
 
Jeg kan være mentor i en opstart, sparring og inspiration i opstartsfasen og 

vækst/forandring, og kan stille de svære spørgsmål 
 
 

Motivation  
 
Min motivation er drevet af min interesse for vækst og for enkelthed 
 – kombineret med mit professionelle virke indenfor compliance / ordentlighed. 

 
Mit ønske om at arbejde mere med bestyrelsesarbejde, 

 
samt at være en rollemodel. 
 

 
  

 


