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Erfaren leder med fokus på indkøb, lager, transport og lean. 
 
Hidtidige ansvarsområder har omfattet ledelse af:  

 
 Supply chain afdeling i en maskinproducerende virksomhed med 

ansvar for indkøb, lager og shipping 
 Indkøbs- og lagerfunktion indenfor kraftværksindustrien 
 Strategisk sourcing funktion i olieindustrien med det overordnede 

indkøbsansvar for 9 lande  
 
Jeg er ambitiøs, kvalitetsbevidst og har et stort drive. Som person er jeg imødekommende og empatisk, 
har et godt humør og lægger vægt på at opbygge meningsfulde relationer til kolleger på alle niveauer. 
Jeg kommunikerer i en ærlig og direkte, men altid positiv tone, også når tingene brænder på.  

 

 
Professionel karriere 
 
01/2016  -  8/2016 Head of Global Aftermarket, Supply Chain 

SPX Flow Inc. 
 
Rapporterede til Global Aftermarket Execution Director 
 
Ansvar: 
 Koordinering af globale lagerbehov 
 Udvikle globale lager strategier og styre “continuous improvement” 

initiativer 
 Designe og implementere lager politikker og processer 

 
01/2015 – 12/2015 Head of Aftermarket 
  SPX Flow Technology Copenhagen A/S 
 

Produktion og salg af maskiner til fødevareindustrien, primært til 
fremstilling af margarine og smør. Global tilstedeværelse gennem andre 
SPX selskaber. Produktion i Danmark, Polen og USA. 
 
Rapporterede til Process Category Sales Director 
 
Ansvar: 
 Globalt salg af service og reservedele gennem søsterselskaber, agenter 

og forhandlere 
 
Resultater: 
 Ordreindgangen i 2015 oversteg 2014 til trods for tab af nøglepersoner 

i slutningen af 2014. 
 
 
2/2008 – 12/2014 Supply Chain Manager 
  SPX Flow Technology Copenhagen A/S 
 
  Rapporterede til  EMEA Supply Chain Director 
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  Ansvar: 
 Ledelse af indkøbs-og shippingafdelingerne i Søborg og Lübeck samt 

hovedlageret i Bydgoszcz, Polen 
 
Resultater: 
 Opbyggede en velfungerende Supply Chain organisation in 3 lande. 
 Spillede en væsentlig rolle i udflytningen af produktionen i Danmark til 

Polen efter opkøbet af virksomheden Gerstenberg Schrøder i 2010. 
 Vellykket overdragelse af supply chain ansvaret til fabrikken i Polen i 

slutningen af 2014 
  
 

2003 – 2008  Indkøbs- og Logistikchef 
  Amager Ressource Center 

 
Forbrændingsanlæg som årligt håndterer mere end 500.000 tons affald. 
Producerer fjernevarme og elektricitet som sælges på det åbne marked. 

 
  Rapporterede til den tekniske direktør 
 
  Ansvar: 

 Ledelse af indkøbs- og lagerfunktionerne 
 Salg af elektricitet, fjernvarme og metaller 

 
Resultater: 
 Kunne dokumentere betydelige besparelser som resultat af 

forbedredede indkøbsprocesser med focus på større forespørgsler, 
genforhandling af eksisterende aftaler, lageroptimering mv. 

 
1991 – 2003  Afdelingschef, Partner Relationer 
  Indkøbschef, Koncern Indkøb 
  Statoil A/S 
 

Rapporterede henholdsvis til Direktør, Partner Relations og 
Indkøbsdirektør, Statoil Marketing 
 
Ansvar: 
 Udvikling og implementering af en ny central indkøbsfunktion med 

ansvar for indgåelse af koncernrammeaftaler med et betragteligt 
indkøbsvolumen. 

 Repræsenterede virksomheden i et joint venture mellem Statoil, BP, 
Aral, Agip og OMV 

 
 
1988 – 1991  Indkøbskoordinator 
  Nordisk Fjer A/S 
 
 
1985 – 1988  Logistikchef 
  Aarhus Oliefabrik A/S 
 
 
1982 -1985  Eksportassistent 
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  Hardi International A/S 
 
1981 – 1982  Trainee 
  Continental Grain Hamburg 
 
1979 – 1981  Trainee 
  Korn & Foderstof Kompagniet A/S 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Uddannelse 
 
2016 Lean Ledelse i praksis med Six Sigma Yellow Belt certificering, Ledernes 

KompetenceCenter 
 
1991  Merkonom i Indkøb og Logistik, Lyngby Handelsskole 
 
1979 Højere Handelseksamen, Roskilde Handelsskole 
 

 
Supplerende uddannelse 

 Statoil International Management Training Program 
 NLP – Self Coaching 
 DILF – Forhandling 

 
Desuden flere interne og eksterne kurser og konferencer omkring ledelse, 
indkøb og materialehåndtering. 

 

 
Sprogegenskaber 

 Dansk - Modersmål 
 Engelsk - Flydende både mundtligt og skriftligt 
 Tysk – Flydende både mundtligt og skriftligt 
 Svensk og norsk – Forstår og kan gøre mig forståelig på begge sprog 

 

 
Fritid  
Jeg er gift og vi har 3 børn på 23, 20 og 16 år. Vi er tit samlet til middag og nyder god vin og et spil 
Bezzerwizzer. Jeg holder mig i form ved at cykle rundt om den nærliggende sø og nyder årstidernes 
skiften. Vi holder af at rejse og turen går enten til Toscana eller skiferie I Hemsedalen. 
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