
Bestyrelsesprofil - Maj-Britt Haahr Andersen 

Adresse: Glentevej 31, DK-7430 Ikast 
E-mail:  M.Haahrandersen@gmail.com 
Telefon: Mobil: + 45 23 68 22 76 
Født:  1968 
Civilstand:  Gift og har 2 børn. 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mbj01 

 

Vækst, strategi, forandringsledelse og globalisering 

Min personlige baggrund er en stor interesse for det menneskelige aspekt indenfor ledelse. 
Min faglige baggrund er meget alsidig med hovedvægt på projektledelse, forandringsledelse, 
teknologioverførsel, forretningsudvikling og globalisering.  
Jeg har 30 års erfaring fra et internationalt miljø - vindindustrien, hvor jeg har været ansat i 
forskellige stillinger, funktioner og arbejdet i forskellige lande og kulturer.  
I 2017 startede jeg mit eget firma, som tilbyder ydelser indenfor coaching, strategisk, 
forandrings- og projektledelse. Jeg udvikler blandt andet strategiske tiltag sammen med 
firmaer, og hjælper med at omsætte dem til virkelighed.  
 
Mit bidrag som bestyrelsesmedlem 
Som person trives jeg med at identificere interessenters behov og skabe win-win løsninger. 
Mit fokus er på optimering, at få folk med og sikre forankring af ejerskab. Jeg er udadvendt, 
og positiv. Jeg er vant til at navigere i et foranderligt miljø, hvor der er behov for at bevare 
overblikket og sætte en kurs. Jeg tilstræber at balancere mellem faktuelle data og intuition. 
 
Som bestyrelsesmedlem kan jeg bidrage med følgende kompetencer 
 

Internationalt salg   
- Contract management og projektledelse   
- Håndtering af profesionelle kunder    

- Leverandørstyring og udvikling    

- Kulturforståelse  

Organisationsudvikling og ledelse  
- Ledelse i global og  regional struktur 
- Teknologioverførsel og kvalitetssikring  
- Forandringsledelse 
- Krisestyring og skabe orden i kaos 

  
Personlige kompetencer 
- Holistisk og strategisk tænkende 
- Analytisk og resultat- og løsningsorienteret 
- Interesse og respekt for andres kultur 
- Stifinder og pionér 
 

Nuværende bestyrelsespost: 
Jeg er bestyrelsesformand i Pro Elteknik A/S (siden 2016).  
 
Type af virksomhed som jeg søger 
Jeg søger bestyrelsesjobs i virksomheder, der har behov for en sparringspartner med inter-
national baggrund og interesse for forandringsledelse. Det kan være virksomheder, som står 
overfor at betræde nyt område eller en anden større forandring.  

https://www.linkedin.com/in/mbj01

