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Kommerciel orienteret taljonglør med stærk strategisk sans for forretning, økonomi og ledelse 

Kompetencer – Jane Hovgaard

PERSONLIGE KOMPETENCER 
Fremtidsorienteret frontløber 
Jeg er en foretagsom, kvik og reflekterende visionær, der med stor energi altid er igang med at tage det næste skridt imod målet. 
Jeg tænder på ekstraordinære visioner, fordi jeg oplever, at ved jeg “hvor” jeg skal hen og “hvorfor”, har “hvordan” det med at åbenbare sig. 

Ligefrem perspektivator 
Jeg italesætter med stor integritet de store, små og svære ting - oftest på en legende, humoristisk, konstruktive måde, og har derfor nemt ved at 
tilbyde alternative perspektiver, når vi begynder at køre i ring. 

Kontaktskabende humorist 
Jeg er en menneskeelskende og tillidsfuld selskabspapegøje, der tror på, at alt bliver bedre, når vi har det sjovt og opmuntrer hinanden. 

Struktur-entusiast 
Jeg sørger med stor vedholdenhed for ro, renlighed og regelmæssighed i mit hoved og mine omgivelser, så jeg kan fokusere på det vigtige. 

GENERELLE KOMPETENCER 
Formidling 
For mig er det et hjertebarn at formidle (kompleks) viden i et letforståeligt og praktisk orienteret sprog, hvor alle kan være med. 
Uddannelse må rigtig gerne være eksklusivt - så længe det ikke bliver ekskluderende. 
Det har været mit mantra siden jeg startede med at undervise yngre kollegaer tilbage i 2007, og det er det fortsat både når jeg har 1:1 sparring, 
og når jeg underviser voksne ledere på UCN´s akademiuddannelse i ledelse 

Simplificering 
Jeg ved at kompleksitet er handlekraftens fjende nr. 1 - derfor arbejder jeg aktivt med at sætte forenkling over komplicering. 
Hvad skal vi med strategier, visioner, missioner, værdier, utallige økonomirapporteringer og viden om personlighedstyper, hvis det bliver så 
komplekst, at vi aldrig får eksekveret på at forbedre noget?

FAGLIGE KOMPETENCER 
 
Økonomiledelse/Forretningsudvikling 
Som revisor igennem 8 år og økonomichef igennem 7 år færdes jeg hjemvandt i virksomhedens “maskinrum”, og mestrer den 
kommercielle og strategiske sparring på, om vi er på vej i den rigtige retning, og hvordan virksomhedens udvikling (for)bliver 
levedygtig - økonomisk, menneskeligt og ressourcemæssigt. 
Jeg er ekspert i at holde businesscases, rapportering og andre styringsværktøjer så simple og friktionsfrie som muligt. 

Ledelse og udvikling 
Jeg har ledet siden jeg som 7-årig blev storesøster, og den magi jeg får ud af at hjælpe andre til at lykkes synes aldrig at ophøre. 
Mit lederhverv har blandt andet givet mig massiv erfaring med kommunikationens mange facetter, rollen som sparringspartner 
og evnen til at håndtere konflikter. 
Jeg har haft det store privilegie at sparre med, og agere som funktionel problemknuser for, fagligt velfunderede erhvervsledere. 
De har haft stor glæde af at få essensen af min teoretiske viden og praktiske erfaringer serveret som hverdagsorienterede 
værktøjer, der løser det konkrete problem. Lederen sparer tid, fordi de får det ene velafprøvede værktøj de skal bruge, når de skal 
bruge det, og dermed kan gå direkte til implementering og problemløsning. 

Performancesparring 
Vores mentale tilstand afgør 80% af vores performance, og jeg har speciale i den individuelle sparring med high-performers. Jeg 
arbejder blandt andet med det personlige lederskab, at erstatte uhensigtsmæssige overbevisninger og vaner med bedre 
alternativer, og at få individer til at blive synergiske grupper, der performer bedre end de kan individuelt. 

Rekruttering/Relationsopbygning 
Min brede erfaring med, og nysgerrighed på, mennesker kombineret med viden om menneskers motivation og vaner, har givet 
mig succes med at rekruttere det rigtige menneske til opgaven. Jeg har begået de fleste fejl i bogen og lært af dem, og jeg 
sætter nu mennesket, værdifællesskabet og opgaven før et skarpt CV. Det gør jeg, fordi min erfaring er, at det er klart nemmere 
for den rigtige person at tilegne sig faglige kompetencer, end det er for det rigtige faglige CV at ændre værdier, og tilegne sig de 
personlige kompetencer som opgaven kræver.
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