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Jeg er uddannet arkitekt med supplerende HD-uddannelser indenfor International Afsætning og Regnskab. Fra 

2005 har jeg arbejdet med ledelse og siden 2013 som CEO, i ejerledet rådgivningsvirksomheder. 

Sideløbende driver jeg fire familievirksomheder indenfor arkitektrådgivning, ejendomsudvikling og udlejning, 

samt konsulentydelser, hvoraf to er i Wroclaw, Polen, hvor min familie kommer fra. 

 
Siden 2005 og frem til 2013 har jeg arbejdet tæt med bestyrelsen som afdelingsleder for en 

projekteringsafdeling (50 personer) og efterfølgende projektcontroller (ansvar for alle projekter) i en stor 

international rådgivnings koncern. Senere har jeg som CEO både deltaget i bestyrelsesarbejde som 

direktionsbestyrelsesmedlem, for en mellemstor rådgivningsvirksomhed og arbejdet på at gennemføre 

omdannelse til A/S og etablere bestyrelse i en anden SM-rådgivningsvirksomhed. Derudover er jeg 

bestyrelsesmedlem, kasser i grundejerforeningen Marselis i Aarhus, hvor vi bor. 

 
Kernekompetencer 

Gennem mit virke har jeg opnået omfattende erfaring og viden indenfor følgende områder: 
 

- Økonomistyring og optimering. Økonomistyring og procesoptimering har altid været omdrejningspunktet i 

mit erhvervsarbejde. Jeg er god til at styre indenfor budgettet og til tiden, hvad kræver overblik, strategisk 

tænkning og god risikostyring. Disse kompetencer har jeg udviklet fra projekt- til virksomhedsniveau. 

 
- Internationalisering. Jeg har som projektcontoller i en international koncern arbejdet med forskellige 

nationaliteter og arbejdskulturer. Samtidig har min polske baggrund altid haft betydning, også grundet mit 

forretningsengagement i familie virksomheder, som jeg siden 2018 overtog 100%. Siden har min mand og 

jeg valgt at investere i ejendomsudvikling og udlejning også i Polen. 
 

- Generationsskifte og strategiudvikling i ejerledet virksomhed. 15+ erfaringer fra arbejde i 

ejerledet virksomheder og deres livscyklus. Jeg har medvirket til generationsskifte, omdannelse til AS, 

samt strategiudvikling efter gennemført generationsskifte.  
 
- Ejendomsudvikling og udlejning Jeg har 15+ erfaringer med ejendomsudvikling og +10 års erfaring 

med ejendomsudlejning, i Danmark og siden 2007 i Polen. 

 
Kvaliteter 

Jeg bidrager med generel økonomisk indsigt, samt kreativ strategitænkning. Min styrke bestå i at kunne tænke kreativt 

og se muligheder. Jeg nyder at analysere og evaluere komplekse problemstillinger og gøre disse overskuelige, 

således at fælles strategi kan formuleres. 

 

Som person er jeg engageret, flittig og ansvarsbevidst. Min baggrund i professionel sport har lært mig også at være 

strateg, ikke give op og være en god holdspiller, 


