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CHARLOTTE VITHEN - 
BESTYRELSESPROFIL 
 
Karriere og professionelle baggrund 
Min karriere og professionelle baggrund er koncentreret om ledelse i 
den statslige sektor på vej og transportområdet - i Vejdirektoratet i 
Danmark og Statens vegvesen i Norge. Jeg har i en periode også 
arbejdet som konsulent i et rådgivende ingeniørfirma. Jeg har siden 
2010 været områdechef med ansvar indenfor både drift og vedligehold, 
planlægning, anvendelse af nye teknologier, salg af ydelser til 
eksterne, samt udvikling indenfor data og digitalisering. 
Jeg er i dag chef for 3 afdelingsledere, ca. 140 medarbejdere og et 
budget på ca. 400 mio. kr. 
 

Væsentligste kompetencer i forhold til 
bestyrelsesarbejde 
 Gennemførelse af organisatoriske og teknologiske 

forandringer der kræver fokus på forandringsledelse, motivation af 
og meningsskabelse for medarbejdere og ledere, ændring af kultur 
og mindset i organisationen 

 Styring og implementering af større budget- og 
bevillingsanalyser med fokus på op- og nedskalleringer, samt 
løbende fokus på effektivisering af drifts- og administrative opgaver 
med henblik på at skabe mest mulig værdi for pengene.  

 Udvikling og fastholdelse af strategiske samarbejder med 
vigtige samarbejdspartnere på tværs af interesser, faglige områder 
og sektorer  

 Gennemførelse af udviklings-og innovationsprojekter med 
fokus på anvendelse af ny teknologi og digitalisering 

 
Jeg motiveres overordnet af at arbejde med og i virksomheder, hvor 
jeg kan skabe værdi for virksomheden og for samfundet. Det er vigtigt 
for mig at jeg kan gøre en forskel. I den rette bestyrelse vil jeg være 
engageret, proaktiv og hårdtarbejdende og jeg vil i bestyrelsen arbejde 
konstruktivt, ærligt og loyalt. Jeg henter min energi i samarbejdet med 
andre mennesker og jeg har grundlæggende en stor empati og 
interesse i andre. 
 
Jeg arbejder og tænker analytisk og målrettet og er meget 
resultatorienteret. Jeg vil som bestyrelsesmedlem bidrage med et 
fokus på at udvikle og effektivisere forretningen – både når det handler 
om den daglige drift og de interne processer, men også udviklingen af 
nye produkter og services, samarbejder og kunderelationer – i henhold 
til virksomhedens vision, strategier og værdier.  
 
Jeg har en stor erfaring i hvordan ny teknologi, data og digitalisering 
kan anvendes til at understøtte virksomhedens behov og potentialer. 
 
I bestyrelsesarbejdet kan jeg tilbyde min mangeårige og solide erfaring 
fra ledelse i den offentlige sektor hvor værdiskabelse, forandringer, 
effektivisering og prioritering, innovation og skiftende politiske mål er 
nøgleordene.   
 


