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Adresse:  Emiliedalsvej 3, 2. sal, lejl. 4 
8270 Højbjerg 

Alder:  51 år 

!  

Mit drive er ønsket om, at gøre en forskel og skabe håndgribelig værdi, fx. etablere trygge 
og udviklende rammer for mine medarbejdere, skabe en strategi og bringe den ud i livet og 
ikke mindst skabe begejstring omkring organisationen, dens mennesker og ikke mindst “the 
why”.  

Med over 25 års erfaring har jeg skabt mig et stort personligt netværk, som jeg udbygger og 
vedligeholder hver eneste dag. 

Som person er jeg udadvendt og trives i dialogen med mennesker uanset position. Det være 
sig eksisterende eller potentielle kunder, samarbejdspartnere og kolleger. 

Mit arbejde er af høj kvalitet, struktureret og målrettet. Jeg sætter en ære i at nå deadlines 
og målsætninger. 

Af natur er jeg nysgerrig og har stor appetit på at vide mere. Derfor følger jeg hele tiden 
med i udviklingen både fagligt og privat som borger – fordi jeg ikke kan lade være.  

  
Tid Virksomhed Stilling 
 2017 - 2018 Networked Business Initiative Project Director 
 2017 - 2017 Mediaworkers  Chief Sales Officer 
 2016 - 2016 Mediaworkers  Senior E-business Advisor 
 2015 - 2016 Gaest.com  Chief Commercial Officer 
 2014 - 2015 NöRD Kontaktchef 
 2013 - 2014 ScanNet Direktør, e-commerce 
 1998 - 2013 Structure Udvikling, salg, implementering 
 1997 - 1998 ScanPrint Salgskonsulent 
 1996 - 1997 Apple Center PowerTeam Salgs- og afdelingschef 
 1996 - 1996 Dossier Development Selvstændig udvikler 
 1995 - 1996 Danadata Supportchef 
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Networked Business Initiative · Frederiksberg · 2017-2018 
Project Director (ledelsesansvar 2 medarbejdere) 

   Softwareselskab (8 medarbejdere, heraf 3 i Rumænien) med udvikling af det 
webbaserede dialogværktøj ‘DataForBusiness’. Eksklusiv bruger er IBM Danmark. 
Leadgenerering til samarbejdspartnere. 

   •  Overordnet programansvar og projektledelse 
  •  Ledelse og eksekvering af styregruppe 
  •  Key Account Management for IBM, DI, Alexandra Instituttet, Teknologisk og EG 

   •  Afholdelse af konference hos DI og træningsforløb hos IBM 
  •  Etablering af spor og programstruktur for skalering af program 
  •  Professionalisering af visuel kommunikation, præsentationer etc. 
 

Mediaworkers · Aarhus · 2017-2017 
Chief Sales Officer (ledelsesansvar 5 medarbejdere) 

   Digitalbureau (30 medarbejdere). B2B og B2G. 
Leverandør af websites, e-commerce, intranet, app’s, digital strategisk rådgivning, 
UX, SEO og Marketing Automation. 

   •  Salgsledelse og direktion 
  •  Key Account Management og opsøgende B2B-salg 
  •  Facilitering af workshops 

   •  Løft af kundetilfredshed via A-kundekoncept, månedlig review m. projektledelse 
  •  Systematisering af salgsproces, templates for tilbud og præsentationer 
  •  Leveranceapperat gjort mere kunderettet via re-organisering 
 

Mediaworkers · Aarhus · 2016-2016 
Senior E-business Advisor 

   Digitalbureau (30 medarbejdere). B2B og B2G. 
Leverandør af websites, e-commerce, intranet, app’s, digital strategisk rådgivning, 
UX, SEO og Marketing Automation. 

   •  Key Account Management af bestående kunder 
  •  Opsøgende B2B-salg (f.eks. Ejner Hessel A/S) 
  •  Facilitering af workshops 

   •  Styrkelse af strategisk Value Proposition med “Digital Leader” koncept 
  •  Markant løft i kvaliteten af oplæg og præsentationer 
  •  Forbedring af vidensdeling og overblik via CRM-værktøj 
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Gaest.com · Aarhus · 2015-2016  
Chief Commercial Officer (ledelsesansvar 3 medarbejdere) 

   Startup. Gaest (4 medarbejdere) har udviklet deleplatformen med “Airbnb for B2B 
mødelokaler”. Forbinder virksomheder med behov for mødelokaler med 
virksomheder, som har ledige mødelokaler. 

   •  Opbygning af startup 
  •  Etablering af partnernetværk 
  •  Etablering af marketingfunktion 

   •  Udarbejdelse af go-to-market strategi 
  •  Systematisering af salgsproces 
  •  Rekruttering af “værter” 
 

 NöRD · Aarhus · 2014-2015 
Kontaktchef 

   Digitalbureau (16 medarbejdere). B2B. 
Ejerskab: 50% Envision, 50% fordelt på seks partnere.  
Leverandør af websites, webshops, app’s, forretningssystemer, bannerproduktion, 
digital strategisk rådgivning, design og UX. 

   •  Key Account Management af bestående kunder (i særlig grad Envision) 
  •  Opsøgende B2B-salg til nye kunder (f.eks. UNITED DRINKS) 
  •  Facilitering af workshops, udarbejdelse af oplæg og præsentationer 

   •  Systematisering af salgsproces og salgsflow 
  •  Implementering af salgs- og projektstyringsværktøj 
  •  Forbedret vidensdeling og overblik via CRM-værktøj 
 

 ScanNet · Kolding · 2013-2014 
 Direktør, e-commerce (ledelsesansvar 25 medarbejdere) 

   Hostingvirksomhed (60 medarbejdere) med egenudviklede platforme. 
Foruden outsourcede ydelser som mail, webhosting tilbyder ScanNet også en af de 
mest populære webshops og tilhørende ydelser som SEO. 

   •  Ledelse og direktionen 
  •  Udvikling og implementering af partnerrelationer 
  •  Opbygning og styring af salgsorganisation 

   •  Udvikling af markedsstrategi og produkter 
  •  Optimering af processer i supportfunktionen og designafdeling 
  •  Re-organisering af udvikling, salg og support for et mere kunderettet approach  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Structure · Aarhus · 1998-2013  
Udvikling, salg, implementering (ledelsesansvar 8 medarbejdere) 

   Projektstyringsværktøjet Structure så dagens lys i 1998. Den primære målgruppe var 
reklamebureauer, webbureauer, fotografer og andre kreative virksomheder. 

  Produkt og ansatte blev solgt videre i større virksomheder inden det i 2013 blev 
“hjemtaget” til den oprindelige konstellation.  

   •  Udvikling af projektstyringsværktøj helt fra bunden 
  •  Salg direkte og indirekte via forhandlernetværk 
  •  Implementering, support og udvikling af produktet 

   •  Structure blev brugt af mere end 100 virksomheder i Danmark 
  •  Blev anvendt af f.eks. Recommended og 727 communication 
  •  Gav markant løft i virksomhedernes indtjening og insights 

  Ejerskab: 
  ■   Structure ApS, Aarhus 
  ↓   UNIT4 Agresso A/S, Farum 
  ↓   Zeuner A/S, Odder 
  ■   Get Organized ApS, Aarhus 

  
Referencer fremsendes på anmodning. 
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