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Bestyrelsesarbejde, rådgivning og interim management 
 

Mange års ledelseserfaring fra små som store virksomheder med vidt forskellige strategiske dagsordener 
Jeg er først og fremmest praktiker, når jeg arbejder med ledelse og strategi. Faglige kompetencer og mange års 
praktisk erfaring inden for forretningsudvikling, økonomistyring, It, HR og kommunikation integreres i arbejdet. 
Jeg udnytter min erfaring fra min tid som direktør i en stor international entreprenørkoncern, fra lederposter i 
industrien såvel som fra mit virke i konsulentkonsulentbranchen, når jeg sætter mig grundigt ind i virksomhedens 
strategiske situation og engagerer mig i arbejdet. Min lederstil er motiverende og resultatorienteret med fokus 
på, at tingene sker. 
 
Det jeg gerne vil: 
Jeg vil gerne være med til at styrke små som store virksomheders ledelse med en praktisk jordnær tilgang baseret 
mine årelange erfaringer. Jeg udfører konsulentopgaver, giver rådgivning, indgår interim management aftaler og 
påtager mig gerne bestyrelsesposter. Jeg vil kunne bidrage i såvel koncernstrategiske sammenhænge, som i 
udfordringer i mindre og mellemstore virksomheder. Jeg bidrager eksempelvis gerne i situationer som turn 
around, gennemførelse af generationsskifte og gennemførelse af virksomhedsopkøb. 
 
Sammenfatning af spidskompetencer: 

 Strategi- og forretningsudvikling:  
o Evne til hurtigt at sætte mig ind i en virksomheds situation og identificere behov for forandringer 
o Implementering af planer gennem løbende opfølgning, - det lange seje træk 
o Processer, metoder og værktøjer i teori og praksis skræddersyet til situationen 
o Praktisk gennemførelse af konkrete planer for forandringer, eksempelvis i forbindelse med turn 

around, opkøb og gennemførelse af fusioner og generationsskifte 
 

 Funktionsområder med ledelseserfaring på direktionsniveau: 
o Strategi- og forretningsudvikling på koncern- og virksomhedsniveau 
o Økonomistyring og ledelsesinformation 
o It og digitalisering 
o HR, lederudvikling og organisation 
o Kommunikation og corporate identity 
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 Brancher: 
o Byggeri og anlægssektoren  
o Industri-, forsynings- og servicevirksomhed 
o Konsulentvirksomhed på internationalt niveau og i eget regi 

 
 Personligt: 

o Møder altid med engagement, energi og indlevelse 
o Skaber overblik og får truffet de nødvendige beslutninger 
o Praktisk og jordnær arbejdsfacon tilpasset situationen med fokus på god kommunikation 
o Analytisk, lyttende, arbejdsom og kreativ 
o Motiverende og resultatorienteret lederstil med fokus på, at tingene sker 

 
 
Nuværende aktiviteter: 
  

2018 - Eget regi Ledelsesrådgivning, konsulentarbejde, direktions- og 
bestyrelsesarbejde.  
 
Eksempler på engagementer: 

 Større kommunikationsopgave for Aarsleff-koncernen 
 Medlem af bestyrelsen hos teknik-entreprenør, 3Teknik A/S. 

(Ca. DKK 100 mio. i omsætning) 
 Rådgiver for konsortium i entreprenørbranchen. (Ca. DKK 

300 mio. i omsætning per år i rammeaftale-kontrakt) 
 CEO hos større teknik-entreprenør i en overgangsperiode. 

(Ca. DKK 600 mio. i omsætning) 
 CEO i en stålvirksomhed i en overgangsperiode. (Ca. DKK 30 

mio. i omsætning) 
 CEO-rådgivning og bidrag i større entreprenørvirksomhed i 

forbindelse med generationsskifte  
 Strategiudvikling i forsyningsvirksomhed 

 
Jeg fokuserer på lønsom vækst gennem udnyttelse af 
markedsmæssige muligheder og styrkelse af virksomhedens 
konkurrenceevne, f.eks. opnået gennem handlingsplaner for 
effektivitetsforbedringer fulgt til dørs med løbende måling og 
opfølgning. 
 
Den gode forretningsplan er enkel, forståelig og ”lige i øjet”. Den 
kommer hele vejen rundt lige fra strategisk positionering, teknologi 
og produktion, ledelse og organisation til IT og digitalisering mv. og 
den ”følges til dørs” 
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Bestyrelseserfaring: 

   
2011 – 2017 Wicotec Kirkebjerg 

A/S er en teknik-
entreprenør med ca. 2 
mia i omsætning. 

Medlem af bestyrelsen.  
Særlig indsats i tæt samarbejde med direktionen i strategisk 
planlægning og implementering, ledelse generelt og ved opkøb og 
praktisk gennemførelse af fusion. 
Virksomheden udviklede sig fra en omsætning på ca. 400 mio. til ca. 
1,2 mia. i perioden 2011 til 2017. 
 

2009 - 2016 Petri & Haugsted A/S 
er en 
specialentreprenør 
med ca. 400 mio. i 
omsætning.  

Medlem af bestyrelsen.  
Særlig indsats i tæt samarbejde med direktionen i strategisk 
planlægning og implementering, ledelse generelt og i forbindelse 
med indgåelse af strategisk vigtige rammekontrakter med store 
kunder samt omstrukturering af aktivitetsområder. 
 

2008 - 2009 Clean Care A/S er en 
professional udbyder 
af rengøringsmidler og 
løsninger. (Ca. 70 mio. 
i omsætning) 

Medlem af bestyrelsen særligt med henblik på at tilføre 
virksomheden kompetencer inden for strategi og økonomistyring.  

 
2001 - 2018 Per Aarsleff A/S –                  

Aarsleff-koncernen 
Planlægning, deltagelse og præsentationer i bestyrelsesmøder på 
holding-niveau, udarbejdelse af diverse materiale og 
beslutningsoplæg. 
Udvikling af koncern governance struktur og sammenhængende 
årshjul. 
Design af koncepter for og deltagelse i interne styrelser. Agendaer 
mv. 
Deltagelse i cirka 10 interne styrelser. 

 

 
2020- Frivillig rådgiver hos 

Early Warning 
Early Warning, som er oprettet under Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, hjælper mindre kriseramte 
virksomheder med koordineret indsats fra regionale konsulenter, 
advokater og frivillige erfarne erhvervsfolk  
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Ledelses- og rådgivererfaring: 
 
2001 – 2018 Direktør for 

Virksomhedsudvikling i 
Aarsleff-koncernen 

Fra en omsætning i koncernen på 2,5 mia. til ca. 12 mia. og med over 
50 selskaber.  
 

Strategi- og forretningsudvikling og løbende opfølgning på resultater 
på koncern-, -segment og virksomhedsniveau:  
Koncern-portefølje strategi fra 2014 med opfølgning og årlige 
opdateringer. 
Segmentstrategier for de tre divisioner i koncernen: Anlæg & 
Byggeri, Rørteknik og Fundering med opfølgning og årlige 
opdateringer. Tæt samspil med direktionerne, 
 

Eksempler på selskaber:  
Wicotec Kirkebjerg A/S, Hansson & Knudsen A/S, Aarsleff Rail A/S, 
Petri & Haugsted A/S, Istak hf., Østergaard A/S, Dan Jord A/S.  
Selskaber under Røteknik-segmentet: Materialefabrikker, Tyskland, 
Sverige, Norge, Finland, Polen, De baltiske lande og Rusland. Tæt 
samspil med direktionerne. 
Selskaber under Fundering: Centrum Pæle A/S, pælefabrikker og 
entreprenørforretninger i Sverige, Tyskland, Polen og England. Tæt 
samspil med direktionerne. 
 

Et gennemgående træk er, at udvikling og implementering af 
strategier er gennemført i tæt dialog og samarbejde med lokale 
direktioner og ledelsesgrupper. 
 

Udvikling og drift af diverse koncern-stabsfunktioner: Økonomi og 
Investor Relations, Kommunikation og Corporate Identity, IT, HR og 
Organisation samt Koncernindkøb. 
 

2001 Økonomichef hos 
Zenith Møbler A/S 
 

Turn around opgave med ansvar primært for økonomi og IT. 
 

2000 – 2001 Direktør og ejer 
Kirstein Consult 

Management Consulting. 
Gennemførelse af omfattende internationalt fokuseret 
strategiproces i Aarsleff Rørteknik. 
 

1998 - 2000 Økonomidirektør hos 
Metallic A/S 

Turn around opgave med ansvar for økonomi, strategi, IT og øvrige 
administrative områder. 
 

1992 – 1998 Rådgiver og konsulent i 
PriceWaterhouseCoop
ers (Tidligere Sant + 
Bendix A/S) 
 

Ansvar for konsulentteam, som leverede ydelser indenfor strategi, 
økonomistyring, business process reengineering, 
ledelsesformationssystemer, organisations- og ledelsesudvikling 
med videre. 
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1989 – 1992 Administrations- og 
organisationschef i 
MAN B&W Diesel A/S, 
Holeby 
 

Ansvar for strategisk planlægning og opfølgning, økonomistyring, 
ledelses- og personaleudvikling, organisationsudvikling og IT. 
 

1985 – 1989 Budgetchef i Thrige-
Titan Gruppen 

Turn-around situation.  
Strategisk planlægning på koncern- og divisionsniveau, budget og 
regnskab, controlling, udvikling og udarbejdelse af 
ledelsesrapportering mv. 
 

1980 - 1985 Prokurist i 
Provinsbanken, nu 
Danske Bank 

Ledelsesansvar. 
Rationalisering, IT, organisationsudvikling samt deltagelse i særlige 
strategiske projekter. 


