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RESUMÈ
Jeg har gennem min karriere primært beskæftiget mig med salg- og personaleledelse. Jeg har
arbejdet aktivt med salg i 20 år i rådgiver- og konsulentbranchen - mine personlige salgsmål har
været optil 25 mill. kr. pr. år.
Jeg er god til at netværke og har derfor haft succes med både at skaffe nye kunder og udvide
eksisterende kunderelationer gennem netværk. Jeg kan lide at lære fra mig og motivere andre og
har bl.a. gennem min salgstræning og undervisning af kunder, medarbejdere og kollegaer fået
skabt en engageret holdånd, som har resulteret i en voksende og sund forretning. Inden for et år
voksede min afdeling fra 20 til 33 medarbejdere.
Jeg er kendt for at være et engageret og udadvendt menneske, født med en naturlig nysgerrighed.
Jeg er udpræget igangsætter og har de sidste 20 år arbejdet meget selvstændigt; jeg trives med
frihed under ansvar og vægter samarbejde og dynamisk sparring med andre mennesker meget
højt.

ERHVERVSERFARING
1/1 2015-

Indehaver af LTe, kursus- og rådgivningsvirksomhed.
Ønsket om 100% at beskæftige sig med det, som interesserer mig og som
jeg er god til, samt drømmen om at være selvstændig, har resulteret i, at
jeg har startet eget firma.
Jeg hjælper virksomheder med at optimere deres kunderelationer og
systematisere deres salgsprocesser. Altid med udgangspunkt i – Salg der
virker i hverdagen.
Mine kunder er rådgiver- og fagtekniske konsulentvirksomheder.
Jeg gennemfører
 Virksomhedsrettet salgstrænings- og kursusforløb
 Rådgivning inden for salg og kundehåndtering
 Foredrag og peptalks inden for emnerne salg og kundetilgang
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1/7 2014 -

Interim Manager, Nexus Interim Management A/S
Er godkendt som Interim Manager og tilknyttet Nexus Interim Management A/S.

2009 -1/4 2014Markedschef, ALECTIA A/S (stillingen nedlagt pr. 1/4 p.gr.a. nedskæringer)
Efter personalemæssigt at have udviklet og vækstet afdelingerne i Aarhus og
Aalborg ønskede jeg i 2009 at fokusere 100% på udvikling af salgs- og
kundeporteføljen. Mine primære ansvarsområder som forretningsansvarlig har
været:

Ansvarlig for salg (nysalg, mersalg og relationssalg) både lokalt og nationalt på
tværs af brancher

Udvikling, igangsættelse og gennemførelse af salgsstrategier (salgskampagner,
strategisk salg op imod store virksomheder, tema- og netværksmøder m.m.)

Udarbejdelse og godkendelsesansvarlig af tilbud og rammeaftaler

Ny- og videreudvikling af salgskoncepter
Resultater

Personligt salgsmål optil 25 mill. kr. pr. år

Et udpluk af nye virksomheder, som jeg har indgået kundeaftaler med: Danish
Crown, LEGO, Siemens, Vestas, AARHUS TECH, Aarhus Universitet, NCC ROADS…

Ansvarlig for divisionens vækststrategi i 2011

Kundetilfredshed: score 5 ud af en skala på 1-5

2004 – 2009






Afdelingsleder, ALECTIA A/S (tidligere Birch & Krogboe og Dansk
Arbejdsmiljø, som fusionerede i 2006)
Efter 6 måneders ansættelse i Dansk Arbejdsmiljø som konsulent blev jeg
afdelingsleder for Vest (13 konsulenter). I 2007 opkøbte vi Job Liv Danmark og jeg
blev afdelingsleder i Midt og Nord (20 konsulenter):
Personaleledelse (medarbejderudvikling, coaching, rekruttering, mål m.m.)
Salgsledelse og salgstræning af medarbejdere
Udarbejdelse af strategiplaner og afdelingsbudgetter
Udvikling og implementering af nye rådgivningsydelser samt effektivisering af
eksisterende ydelser

Resultater:

Opbygning og udvikling af to afdelinger efter opkøb/fusion – på et år voksede
afdelingerne fra 20 til 33 medarbejdere

Succesfuld integration af medarbejdere fra to virksomhedskulturer

Høj medarbejdertilfredshed (>4 på en 1-5 skala)

Har med succes gjort afdelingen parat til det fri marked med øget
afdelingsomsætning til følge

2004 (6 mdr)

Konsulent, Dansk Arbejdsmiljø (fusioneret med Birch & Krogboe i 2006)
Efter 16 års ansættelse i samme firma, skulle der ske noget nyt. Min konsulentrolle
i Dansk Arbejdsmiljø var primært at undervise og holde foredrag for vores kunder i
bygge og anlægsbranchen. Derudover skulle jeg også bistå den adm. direktør med
at gøre firmaet og konsulenterne klar til det fri marked, dvs. fokus på salg, kunder,
konkurrenter, effektivisering og indtjening.

2000 - 2004

Projektchef, dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ (pr. 1/1 2004 Force Technology)
Afdelingen (Måleteknik Vest) voksede og da vi fik barn nr. 3 i 2000, ønskede jeg at
få et job med større frihedsgrader og fik job som projektchef med følgende
ansvarområder:
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1996 – 2000








1996

Ansvarlig for salg I Jylland og på Fyn. Jeg har haft ansvar for at sælge alle
virksomhedens energi- og miljørelaterede rådgivningsydelser til
forsyningsselskaber (fjernvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg m.fl.), industri
og amter
Ny- og videreudvikling af salgskoncepter
Udarbejdelse af tilbud
Effektivisering og udvikling af eksisterende ydelser
Kvalitetssikring af emissionsrapporter (underskriftsberettiget i henhold til DANAK)
Rådgivning indenfor luftforureningsområdet
Afdelingschef i dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ
Vi flyttede til Jylland, hvor jeg fik ansvaret for at opstarte en afdeling indenfor
luftforureningsmålinger (Måleteknik Vest). Jeg havde medarbejdere (ingeniører,
maskinmestre, miljøteknikkere og laborant) i Fredericia og Aalborg og sad selv
fysisk i Silkeborg:
Personaleledelse
Projekt- og budgetansvar
Udarbejdelse og godkendelse af tilbud
Planlægning af “produktionen”
Effektivisering af eksisterende og udvikling af nye rådgivningsydelser
Kundekontakt, salg, markedsopbygning o.lign.
Deltaget i firmaets strategiarbejde
Tre måneder som Laboratoriechef på dk-TEKNIKs laboratorium (røggas-,
brændsels og restproduktanalyser samt teknisk vand). På grund af min mands
arbejde flyttede vi til Silkeborg.

1988 – 1996








1986 – 1988







Projektleder, dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ
Ansvarlig for gennemførelse af energi- og miljørelaterede måleprogrammer på
affalds- og slamforbrændingsanlæg, kraftværker, biomassefyrede anlæg og store
industrivirksomheder
Ansvarlig for gennemførelse af flere store forskningsprojekter for Miljø- og
Energistyrelsen (projektramme 250.000 kr. til 4.5 mill. kr.)
Udarbejdelse af tilbud
Medvirkede i udarbejdelsen af firmaets markedsstrategi og
markedsføringsmateriale (medlem af markedsgruppen)
Arbejdet som konsulent for Miljøstyrelsen i forbindelse med oplæring af
MSTmedarbejder indenfor området forbrænding, energi og miljø
Holdt forskellige foredrag både inden og udenlands indenfor områderne energi og
miljø.
Afdelingschef, Miljø- og levnedsmiddelkontrollen i Holbæk
Ansvarlig for driften af spildevands- og jordforureningslaboratoriet
Personaleledelse (laboranter og laboratorietekniker)
Budgetansvar
Udarbejdelse af tilbud
Kvalitetsikring af analyserapporter
Sikkerhedskonsulent/rådgiver hos Holbæk Kommune (tilkaldevagt i forbindelse
med forureningsudslip)
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TILLIDS HVERV
-

-

Formand for ArbejdsmiljøNET Region Nord (2012/2013)
Medlem af ArbejdsmiljøNETs hovedbestyrelse (2012/2013)
Facilitator ved konferencer – styre workshops og foredrag (2012/2013)
Tilknyttet Aarhus Universitet som mentor for 11 ingeniørstuderende ifht.
karriererådgivning/ arbejdslivets/privatlivets udfordringer set ifht. ingeniørjobbet (2010 +
2011)
Medlem af Dansk Arbejdsmiljø’s Bestyrelse (2004-2006)
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos dk-TEKNIK ENERGI og MILJØ (1994-1997)
Arbejdet som censor for Slagelse Tekniske Skole i fbm. eksamination af kommende
miljøteknikere (1987/1988)

PERSONLIGE KOMPETENCER
Engagement – fatter lynhurtig interesse for de ting jeg beskæftiger mig med. Er udpræget
konkurrencemenneske og vil gerne gøre det godt hver gang.
Resultatorienteret og effektiv – trives med og motiveres af at skabe synlige resultater og har
meget fokus på at effektivisere processer, for at optimere de økonomiske aspekter af forretningen.
Direkte og modig – siger tingene ligeud. Er god til at formulere svære/alvorlige beskeder, så de
bliver modtaget konstruktivt og uden alvoren forsvinder. Er ikke bleg for at udstille mine egne
dumheder, hvis det kan hjælpe andre med et andet perspektiv på deres udfordring.
Motiverende og imødekommende – der er altid god energi og aktivitet, der hvor jeg er, hvilket
giver medarbejdere og kollegaer lyst til at komme på arbejde og yde en indsats.
Coachende – bliver rigtig glad, hvis jeg kan bidrage med noget, så medarbejdere og kolleger kan
komme videre med deres opgaver.
Ansvarlig – er mit ansvar bevidst og gør tingene. Forventer det samme af mine
medarbejdere/kollegaer.
Nysgerrig – hvis man ikke spørger, får man ikke noget at vide. Søger aktiv ny og mere
information for at blive klogere.
Ærekær – er altid forberedt når det kræves, men er også i stand til at improvisere.
Situationsfornemmelse og positiv – fornemmer stemningen, hvor jeg er og kan bruge denne
viden. Ser altid det gode i folk. Ser muligheder i de fleste situationer og vender næsten per
automatik tingene positivt.

IT:
- Microsoft Officepakken (Outlook – Word – Excel – Power Point)
- SAP – registrering af tid, km og udlæg
SPROG:
- Engelsk og tysk
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UDDANNELSE
1980
1981
1986

Student (mat/bio) fra Nørresundby Gymnasium
Student (mat/fys) fra DIA (Gymnasialt Suppleringskursus)
Akademiingeniør, Kemi-linjen fra Danmarks Ingeniør Akademi

KURSER
2012
2012

”Vindende Ledelses Resuméer” 1 dag v. Shipley Denmark ApS
”Vindende Tilbudsgivning” 2 dage v. Shipley Denmark ApS

2010

”Strategisk Salg” 1 dag v. Kenneth Ajslev

2008
2008

”Forhandlingsteknik” 2 dage v. Mannaz
”Lederudvikling - Værdisættende ledelse” 2 dage v. intenz

2007
2007

”Forhandlingsteknik Modul 1” 2 dage v. DIEU
”Salg udenfor salgsorganisationen – salgsfærdigheder” 1 dag v. trivium

2006

”Situationsbestemt Ledelse II High Impact” 3 dage

2005
2005

”Salg gennem Service” 2 dage v. CONSILIUM
”Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse” 5 dage v. Dansk Arbejdsmiljø

2004

”Salgsfremmende relationer” 1 dag v. HR Company

2002

”Rådgivende Salg” 3 dage v. DIEU

2001/2000

”LEDEREN DER KAN STÅ FOR SKUD” 12 dage v. Crestcom ”Gottschalk & Partnery”

1997

1990
1988

”Workshop Salg og rådgivning” 1 dag v. Frank Johansen a/s, salgs- og service
management
”Canvas-uddannelse” 1 dag v. Frank Johansen a/s, salgs- og service management
”Aktionsorienteret Rådgivning trin II” 3 dage v. Frank Johansen a/s, salgs- og
service management
”Aktionsorienteret Rådgivning trin I” 3 dage v. Frank Johansen a/s, salgs- og
service management
”Skriftlig Kommunikation” 3 dage v. DIEU
”Svovlrensning af røggas” 1 dag v. DIEU

1986/1987

”Mellemlederens roller og ansvar” 10 dage v. Holbæk Kommune

1996
1996
1996

OM MIG SELV
Født:

15. oktober 1962

Familie:

Gift med Claus.
Vi har tre børn: Christian (22 år), Jesper (20 år) og Katrine (14 år)

Fritidsinteresser:

Udover familie, hus og have, benytter jeg flittigt skovene omkring
Silkeborg til Mountainbike og løb, derudover sejler jeg kajak og løber på
ski.
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Som ung dyrkede jeg volleyball på eliteniveau, hvor jeg også i en årrække
var træner for andre ungdomsspillere.

REFERENCER
Min referenceliste består af personer med følgende relationer til mig
-

Chefer
Lederkollegaer
Medarbejdere
Kunder

Jeg fremsender den med glæde, såfremt du/I er interesseret

FAGLIGE KOMPETENCER

UNDERVISNING/FOREDRAG:
-

Gennemført foredrag og peptalks for kunder og kollegaer indenfor
o Diverse Arbejdsmiljø relaterede emner bl.a. Den ny arbejdsmiljølovgivning, ulykker
og risici, certificering m.m.
o Holdt mange oplæg omkring salg, nye kunder, konkurrenthåndtering
o m.fl.

-

Undervist kunder og kollegaer i
o Strategisk salg
o Præsentationsteknik – kommunikation og attitude
o Salgsfremmende relationer
o Salgstræning
o Kundemødetsfaser
o Networking
o Vindende tilbud
o m.fl.

-

Udarbejdelse af foredrags- og undervisningsmateriale
Gennemførelse af workshops i undervisningsregí
Gennemført undervisning for enkelt personer, mindre grupper og større hold

SALGLEDELSE:
-

Optimering af salgs- og kundefokus hos medarbejdere og kollegaer
Undervist, instrueret og coachet medarbejdere og kollegaer i salgsteknik, telefoncanvas,
kundemøder, præsentationsteknik, salgsfif m.m.
Afholdt foredrag for kunder, kollegaer og medarbejdere i emnerne salg og kunder
Koblet de rette konsulenter til de rette kunder, både med hensyn til faglighed og
personlige kompetencer, for at opnå optimal match
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-

Sparring og rådgivning til konsulenter og ledere i forhold til kundetilgang og salgsstrategi

-

-

Ansvarlig for salgsgrupper både lokalt og nationalt på tværs af brancher – nysalg + mer/relationssalg (optil 25 mill. kr.)
Ansvarlig for salg i Jylland/Fyn – salg af energi- og miljørelaterede rådgivningsydelser til
industri og energiproducerende anlæg.
Afholdelse af kundemøder (nysalg, mersalg, status og relation)
Deltaget i netværksmøder med henblik på relationsopbygning
Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af temamøder i netværksregí (netværk = 600
største private og offentlige virksomheder i DK)
Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af stande på diverse messer
Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af inspirations og temamøder
Deltaget i andre divisioners ledermøder for at sikre synergi mellem virksomhedens
divisioner
Deltaget i tværgående branchemøder og keyaccountmøder på tværs af organisationen
Udvikling, igangsættelse og gennemførelse af salgskampagner

-

Ansvarlig for pipeline/ordretilgang herunder aktiv brug i forhold til forecast
Udarbejdelse af tilbud (5.000 – 5.000.000 kr.) og rammeaftaler
Godkendelsesansvarlig af tilbud optil 1.500.000 kr.
Analyse af vundne og tabte projekter

-

Gennemført strategisk salg op imod flere af Danmarks største virksomheder
Gennemført rådgivende salg op imod både små, mellemstore og store virksomheder
Forhandlet aftaler med nogle af Danmarks største virksomheder via indkøbschefer
Forhandlet aftaler med små, mellemstore og store virksomheders arbejdsmiljø chefer, HRdirektører, adm. direktører, tekniske chefer o.lign.

-

Effektivisering af tilbudsgivning og rådgivningsydelser
Udvikling af tilbudsskabeloner, kundemanus, telefonmanus m.m.
Ny- og videreudvikling af salgskoncepter
Gennemført fordelen/fordelensfordel på udvalgte salgsydelser
Udarbejdelse af diverse kundepræsentationer i power point

-

Deltaget i virksomhedens vækststrategi (2004-2013)
Ansvarlig for divisionens vækststrategi 2011 (indsamle info, afholdt brainstormmøde,
udarbejdet plan og fremlagt for øverste ledelse)

-

PERSONALELEDELSE:
-

-

Gennemført ca. 110 ansættelsessamtaler og ansat personer (28 stk) med mange
forskellige kompetencer (ingeniører, psykologer, cand scienter, maskinmestre, laboranter,
fysio-/ergoterapeuter, miljøteknikere, sygeplejersker, sekretærer m. fl.)
Gennemført MUS og statussamtaler
Udarbejdet introduktionsforløb for nyansatte
Instrueret medarbejdere i for hold til god opførsel, kommunikation, påklædning m.m.m.
Håndteret mopning, skilsmisse problematik o.lign. på arbejdspladsen
Projekt- og budgetansvar (optil 20 mill. kr. afdelingsbudget)
Planlægning af ”produktionen” – de rette kompetencer til de rette kundeopgaver +
belastningsudjævning
Deltaget i firmaets strategiarbejde
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-

Igangsat interne projekter indenfor faglighed, salg, strategi m.m.
Afholdt afdelingsmøder
Afholdt faggruppemøder
Mødeleder i forhold til diverse interne og eksterne arrangementer

-

Udviklet nye rådgivningsydelser
Udarbejdelse og godkendelse af tilbud
Godkendelse af faglige rapporter
Foredragsholder internt i organisationen - konkurrentfokus,
salg,tilbud,præsentationsteknik m.m.

-

Opbygning og udvikling af to afdelinger efter opkøb/fusion – på et år vækstet fra 20 til 33
medarbejdere
Ansvarlig for at gøre firmaet (DAM) parat til det fri marked i tæt samarbejde med
direktøren
Oprydning og tilskæring af laboratorieafdeling (3 mdr.) inden overdragelse til anden
lederkollega
Opstart af helt ny afdeling og forretningsområde i Jylland/Fyn
Arbejdsmiljøleder i Vest – været en del af virksomhedens Arbejdsmiljøorganisation

-

-

PROJEKTLEDER/KONSULENT:
-

Projektansvarlig for flere store forskningsprojekter for Miljø- og Energistyrelsen
(projektramme 250.000 – 5.000.000 kr)
Ansvarlig for gennemførelse af energi- og miljørelaterede måleprogrammer på industri- og
energiproducerendeanlæg
Arbejdet som eksternkonsulent for MST i fbm. oplæring af MST-medarbejder indenfor
forbrænding, energi og miljø (3 mdr.)
Afholdt flere forskellige foredrag både inden- og udenlands indenfor områderne energi,
miljø- og arbejdsmiljø
Undervist i ny arbejdsmiljølov (små – store virksomheder, organisationer, kollegaer..)
Gennemført APV hos kunder i Bygge og anlægsbranchen
Holdt foredrag om risici i fht. farlig adfærd på arbejdspladsen
Konsulent på flere certificeringsforløb hos kunder primært i bygge og anlægsbranchen
Udarbejdet flere store rapporter, som er udgivet, indenfor miljø og forbrænding
Udarbejdet faglige rapporter primært indenfor luftforureningsområdet
Kvalitetsikret (herunder akkrediteret) faglige rapporter primært indenfor
luftforureningsområdet
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