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Jeg bevarer overblikket, og skubber på når behovet opstår 
Når tingene går stærkt, og forandring er det eneste givne vilkår, kræver det mod at tage beslutninger - mit mod udspringer i, at jeg kender mig 
selv, mit mål om at skabe en ramme for det gode hele liv, og at jeg er i stand til at stole på min mavefornemmelse, og det hold jeg har i ryggen. 

Jeg sætter en ære i, at oprigtighed, respekt og tillid skal gennemsyre mine relationer, og jeg accepterer ikke løsninger, hvor en part taber og den 
anden vinder. Det skyldes, at min erfaring tilsiger, at alle i den situation taber, og at det altid går udover den langsigtede relation.  
Løsningen er at forsøge helhjertet at forstå hinandens udgangspunkter, og sammen forpligte sig til at finde en ny løsning:  
1) Begge parter vinder eller 2) Vejene skilles med begge parters integritet i behold. 

Erhvervserfaring 
 
2019-  Censor og underviser, UCN Act2Learn (deltid) 

2019-     Selvstændig konsulent (forretningsudvikling, ledelses- og organisationsudvikling og rekruttering) 

2013-2019    Økonomichef, Bellevue A/S 

• Budgettering, opfølgning, forecasting, koordinering og monitorering i forhold til projekters fremdrift. 
• Samlet ansvar for økonomiafdeling, medlem af daglig ledelse og forretningsudvikling og -eksekvering herpå 
• Forandringsledelse, igennem gentagne turn-arounds 

 Resultat: Korrektioner i tidligere rapportering: 29 mio. kr., 3 turn-arounds, due diligence og succesfuld salgsproces 

2005-2013 Revisor, KPMG Aarhus (2005-2009) & Beierholm Aalborg (2009-2013) 
   

• Kundeansvarlig for bl.a. koncerner, selskaber, opholdssteder, fonde og selvstændigt erhvervsdrivende. 
• Ekstraopgaver indenfor budgettering, perioderapportering, igangværende arbejder, løn, projektregnskaber mv. 
• Ledelse af yngre medarbejdere og undervisning på interne akademier 

Resultat: Solid erfaring med at rådgive om fremtidige påtænkte tiltag med udgangspunkt i den økonomiske performance

Uddannelse 

2020         Futurist+, Universal Futurist (fremtidsforsker Anne Skare og fremtidstræner Henrik Hovgaard) 
 
  Kompetencer indenfor fremtidssans, trendspotting, branddesign, buddytræning, foredrag og workshops 

2018-2019         Master of Mental Training: Certificeret mentaltræner, executive- og performance coach, Rasmus Bagger 
 
  Kompetencer til at flytte mennesker indenfor alle former af Leadership og performance - personligt og professionelt 

2018 – 2020 Akademiuddannelse i Ledelse, UCN Aalborg 
   
  Teoretisk ballast i relation til ledelse, organisationer, coaching, konflikthåndtering, projektledelse og ledelsesdiversitet 

2011 – 2014 cand.merc.aud, Aalborg Universitet 
   
  Teoretisk ballast i relation til regnskab og rapportering, revision, skat, moms og jura 
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Sprog 

• Dansk Modersmål 

• Engelsk Flydende skrift og tale 

IT-Færdigheder 

• Microsoft Office Almindelig brug 

• Microsoft Excel                 Ekspert 

• iWork                                 Almindelig brug

Andet 
• Kørekort (B) 
• Egen bil – til rådighed i forbindelse med arbejde 
• Ikke-ryger 

Om mig 

Jeg er 34 år, og bor sammen med Morten, der arbejder som læge, og vores to børn Malthe (09.2018) og Mille (12.2019) i en skøn lejlighed ud 

til fjorden i Aalborg - et sted vi ville elske at blive gamle. 

Vi er en håndboldfamilie, som drømmer om at supplere lejligheden med et sommerhus i Blokhus/Saltum området, da vi elsker Vesterhavet. 

Jeg er stor-uddannelses-forbruger, og er altid igang, da livslang læring og nye perspektiver for mig er kerneingredienser i et lykkeligt liv.

Referencer 
 
Referencer kan indhentes efter aftale.

• Certificeret i E-stimate personlighedstest (2019) 
• Ekstern underviser, UCN - Coaching & Konflikthåndtering 
• Ekstern censor, UCN - Personalejura & HR
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