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Personlige data 
Helle Skaarup Larsen   

Bambushøjen 8, 8800 Viborg 

Mobil:  42 14 15 17  

Mail:  Serpentinen20@gmail.com  

Født: 07.02.62 

Status Gift med Jørn Christensen 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/helleskaaruplarsen 

 

KOMMERCIEL og STRATEGISK tænkende praktiker! 
 

Bred ledelsesmæssig erfaring, både på strategisk og operationelt niveau, og dokumenterede resultater med 

at udvikle og implementere vækststrategier, forbedringer og forandringsledelse. 

 

Strategi, resultatfokus og stærke relationer til kolleger, kunder og partnere generelt er mine stærkeste 

kompetencer, og som person er jeg udadvendt og uformel, hvilket har resulteret i et stort netværk. 

Jeg besidder en høj faglig standard og et sundt konkurrence-gen, og søger altid kontinuerlig forbedring og 

udvikling.  

Jeg har en praktisk tilgang til alle opgaver og udfordringer og tænker gerne alternativt for at afklare, 

hvordan resultater bedst opnås – derfor er disruption og digitalisering også højt på min agenda.  

 

Jeg kan som professionelt bestyrelsesmedlem bidrage med følgende: 

 

• Stor ledelses- og bestyrelseserfaring fra ejerledede SMV’er 

• Bredt branchekendskab og viden om forskellige afsætningskanaler 

• Stærke, kommercielle kompetencer indenfor B2B salg (dagligvarekæder, industri, bryggerier, 

fødevareproducenter,  

• Erfaring med generationsskifte og virksomhedssalg 

• Fokus på vækst og effektivisering, godt forankret i organisationen og hos medarbejderne 

• International erfaring på mange niveauer, inkl. 13 år bosat og arbejdende i Storbritannien  

• Tid, energi og vilje til et stort engagement, der kan skabe værdi for virksomheden 

 

Jeg ønsker at være en aktiv sparringspartner for virksomheden, specielt indenfor salgs- og service-

koncepter, værdiskabende digitalisering med afsæt i kundernes behov og implementering af 

vækststrategier – med det overordnede ønske om at skabe succes og vækst til glæde for virksomhed og 

medarbejdere. 

 

Jeg er i dag selvstændig, med fokus på at hjælpe virksomheder med at få succes!  Opgaverne inkluderer: 

• sparringspartner for den adm. direktør omkring struktur i salget i en midtjysk industrivirksomhed 

• bestyrelsesarbejde 

• markedsrapportering, go-to-market strategi og salgskanaler for britiske og amerikanske 

virksomheder, der vil ind på de skandinaviske markeder 

• mentor for iværksættere/start-up virksomheder 

mailto:Serpentinen20@gmail.com
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BESTYRELSESPOSTER: 

• 2018 -  Næstformand i bestyrelsen, Investor Hub Viborg, www.investorhub.dk  

• 2006 - 2017 Medlem af bestyrelsen, Vibocold A/S, www.vibocold.dk og Vibocold Plug-In 

Norge A/S 

• 2016 - 2017 Medlem af Dansk Industris regionale bestyrelse for Viborg/Skive 

• 2011 -  Medlem af Repræsentantskabet, Viborgegnens Erhvervsråd, ver.dk  

• 2010 - 2016 Medlem af bestyrelsen i Linatech A/S, linatech.dk 

• 2012 - 2017 Formand for VL  51, Viborg, vl.dk  

• 2014 – 2016 Medlem Advisory Board for Vognmand Anders Fransgaard, Viborg 

• 2015 -  Medlem af bestyrelsen, Viborg Håndbold Klub ApS, vhk.dk  

• 2008 – 2011 Medlem af bestyrelsen Special-Trykkeriet Viborg A/S 

 

JOB ERFARING: 
2017 - Selvstændig 

Bestyrelsesarbejde – forretningsudvikling, salgsstrategi og digital transformation 

2006 – 2017 Direktør/medejer, Vibocold A/S, Viborg 

Stedfortrædende adm. dir. med overordnet ansvar for salg og marketing, drivkraften bag 

virksomhedens overordnede strategi, lean implementering og digitalisering af kundeservices 

2000 – 2006 International Trade Director, UK Trade & Investment, og Director, Strategem Ltd, 

Manchester, England 

Ansættelse i britiske organisationer (offentlig og privat) med fokus på forretningsudvikling og 

internationalisering. Ledelsesansvar, implementering af strategier og virksomhedsrådgivning 

1994 – 2000 Eksportstipendiat Handelskontoret Manchester, Udenrigsministeriet 

 Markedsrapportering og eksportbistand til danske virksomheder 

1988 – 1994 Regional Eksportchef, Derby A/S, Aalestrup 

 

November 2015: Kåret som Årets Erhvervsleder i Viborg  

http://www.contenthub.dk/viborg-hyldede-sit-erhvervsliv/ 

 

UDDANNELSE OG KURSER: 
Master Class i Digital Transformation (2018) 

Master Class, Bestyrelsesarbejde, Probana Business School (2015) 

Mini MBA, Probana Business School (2014) 

Strategic Leadership, Cranfield School of Management – lederkursus 

PG Diploma Marketing Management, Metropolitan University, Manchester 

HD enkeltfag, Midtjysk Handelshøjskolecenter, Herning 

Nysproglig studentereksamen 

 

Fritid: 
Vi tilbringer mange ferier og weekender i vores sommerhus i Blokhus, spiller lidt golf og går i det lokale 

Fitness.dk center. Rejser går ofte til England hvor vi stadig har venner og nyder at komme, og en del fritid 

tilbringes også med den nærmeste familie og gode venner. 

 

http://www.investorhub.dk/
http://www.vibocold.dk/
http://www.ver.dk/
http://www.linatech.dk/
http://www.vl.dk/
http://www.vhk.dk/
http://www.contenthub.dk/viborg-hyldede-sit-erhvervsliv/

