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com/in/henriettevonplaten/ 

 

Uddannelse 

− Executive MBA  

Aalborg Universitet 

− Bestyrelsesuddannelse 

Dansk Industri 

− Ledelsesuddannelser 

− IT uddannelser 

Personligt 

Godt humør, modig, 

vedholdende, ydmyg, 

konsekvent, forhandlende 

Holdninger:  

Ambitiøs, strategisk, 

resultater, forandrings-

dygtig, målrettet og fokus  

 

 

 

 

 

 

   

I bestyrelseslokalet 
Jeg tilbyder en bestyrelse solid viden og stærke evner inden for strategi, 

eksekvering, effektivitet og resultatskabelse. Det er færdigheder opnået 

med en erhvervskarriere som chef og management konsulent kombineret 

med en Executive MBA. Min tidlige baggrund i IT branchen gør mig stærk i 

teknologisk forretningsudvikling.  

Som rådgiver for CEOs og bestyrelser har jeg været med til at realisere 

virksomheders ambitiøse mål og øge bundlinjen – med innovation og 

vækst som drivmidler i mange forskellige brancher. 

I får også en engageret og konstruktiv bestyrelseskollega, der med humor 

går efter at skabe gode samarbejdsrelationer. Jeg er hurtig til at se gen-

nem komplekse problemstillinger og går målrettet efter gode, brugbare 

løsninger. Ansvarlighed, loyalitet og engagement vil også kunne mærkes 

og ses i det, jeg beskæftiger mig med. 

   

 Bestyrelser og netværk 
• Piranya Software Bestyrelsesformand 2019- 

• Early Warning Regional Erhvervshus, medlem 2018- 

• Indream A/S Bestyrelsesmedlem 2014 

• Qeep A/S Bestyrelsesmedlem 2008-2010 

• Rotary Bestyrelsesformand  2017-2018 

• MMT3000 Bestyrelsesformand 2009- 

• SK-AAL Bestyrelsesformand 1999- 

Virksomhedstyper og resultater 
• Uddannelse  Realisering af synergipotentialet efter en fusion. 

• Detail & butik  Strategisk ønske om vækst og øget bundlinje.  

• Produktion  Effektivisering sammen med vækst, øget produktion og  

 øget bundlinje, samt realisering af fusionspotentiale.  

• Service  Strategi, højere markedsandel og øget bundlinje.  

• Finans  Ændring af kultur med vækst for øje. 

 

Jobs 
• KPi People Selvstændig og business coach 2009-  

• KDi People Adm. direktør  2018-2019 

• AAU Ekstern Lektor 2014- 

• Qeep Medejer, partner 2005-2009  

• Interprise  Business Consulting  2002-2005 

• PwC Principal Consultant / IT strategi, Organisation 2000-2001 

• Nykredit Finans IT / Koncernmetodechef 1998-2001  

• KMD  Off. IT / Udviklingsstrategi / direktionen 1995-1998 

 

Kompetencer 
• Vækst og forandringsledelse    Strategi og eksekvering 

• Bundlinje og nøgletalsstyring    Kulturforandringer og organisation 

• IT strategi og forretningsskabelse 
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